
 
 

 

  الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بوراشد

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

المداومةتاريخ   العنوان الصيادلة 

88/12/8102  بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم 

82/12/8102  بلدية بوراشد بوشامي مونيا 

82/12/8102  بلدية بوراشد معزوزي حميدة 

82/12/8102  حوش القايد سحنون منال 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 التجـــــارةمديريـــــة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  جليدة مركز محور بوعالم 

82/12/8102  جليدة مركز بلباهي حورية  

82/12/8102  حي الطواهرية سحنون أسيا 

82/12/8102  مدخل بلدية جليدة  قيدوم حسام الدين  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عريب

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  شارع لعالوي دحمان عريب شاوش عبد القادر 

82/12/8102  شارع غنيمة محمد عريب حسين رؤوف 

82/12/8102 ي حناناو بوفرس   حي التجزئة عريب 

82/12/8102  القرية الفالحية عريب توريري ف/ز 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  العامرة مركز صدوقي حكيم 

82/12/8102  العامرة مركز شارف خير الدين 

82/12/8102  شارع مشاليخ ملوكي مريم 

82/12/8102 مرادشايب    العامرة مركز 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  شارع الزنداري عين الدفلى طولبة كريمة 

82/12/8102  حي شوال عين الدقلى علي مهيدي فتحية 

82/12/8102 مسكن عين الدفلى 211حي  عزوز فاطمة   

82/12/8102  شارع أمبارك عين الدفلى  قويدر فياللي إيمان 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  الشارع الرئيسي  مصباح محمد السعيد 

82/12/8102 18حي التجزئة رقم  كربازة محمد   

82/12/8102  حي البرج بغدالي حميد 

82/12/8102  الشارع الرئيسي عيواز عبد الغني 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  حي الكاليتوس محمد بلكبير عمر 

82/12/8102  حي الصوامع عبد الواحد شاهيناز 

82/12/8102  حي السالم خميس مليانة قادة بن سلطان عبد الحميد 

82/12/8102  دومة بوطيبة يمينة 
ة  092مسكن ترقوي رقم  01/018حي 

P  العمارة  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

المداومةتاريخ   العنوان الصيادلة 

88/12/8102  شارع بن سيدي عيسى ميسوم بهناس زكرياء  

82/12/8102 أوت 81شارع  بلحناشي غنية   

82/12/8102  شارع المسجد مسيلتي العيد 

82/12/8102  جندل مركز حدوش فايزة 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 التجـــــارةمديريـــــة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  شارع أول نوفمبر سيدي لخضر  فتاحين وهيبة 

82/12/8102  بلدية سيدي لخضر ندير أمينة 

82/12/8102  بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء 

82/12/8102 سيدي لخضر   ملعب خيرة  EPLF حي 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 الدفلـىواليـة عين ل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  الشارع الرئيسي كشيدة جميلة 

82/12/8102  الروينة مركز غيوش فريال 

82/12/8102  شارع دوبة محمد عبوب شريفة 

82/12/8102  الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  حي النصر كراري الباقي 

82/12/8102  العبادية مركز تومي عبد القادر 

82/12/8102 عوامرشارع  عبادني رفيق   

82/12/8102  شارع باشا عمر حروش شهرزاد 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  سيدي بوعبيدة علي بن يحي عبد اهلل 

82/12/8102  شارع األستقالل العطاف بن يمينة حبيبة 

82/12/8102  حي الكرابش العطاف شحمة عبد الهادي 

82/12/8102 يحي العطافحي الشيخ بن  بولكباش كمال   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  األضحىعطلة  عيد  قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة

   خالل الفترة الليلية من )::810 سا-::220 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

88/12/8102  شارع األمير عبد القادر مليانة بوقرة فريدة  

82/12/8102  حي قرقاح مليانة تخريست يمينة 

82/12/8102  شارع تاج الدين مليانة علي إسماعيل ناصر 

82/12/8102  حي الحمامة مليانة بن حاج أعمر مروان 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

المداومةتاريخ   العنوان الصيادلة 

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

 شعشوعة أمال

 كواش نور الهدى

 حي حاج قدور عين الدفلى

 شارع الشهداء عين الدفلى

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 جاب اهلل حليمة أمال

 عزوز فاطمة

 شارع قلواز موسى عين الدفلى

مسكن عين الدفلى 211حي  

82/12/8102  حي حاج صدوق عين الدفلى بن خدومة سارة 

82/12/8102  حي حاج صدوق عين الدفلى بن خدومة سارة 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

سيدي لخضر شارع أول نوفمبر فتاحين وهيبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

مركز جندل  بلوناس محمد  

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

جندل شارع أحمد بن زينة مسعودي فتيحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ خاللقائمة المداومين 

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بئر ولد خليفة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

 بلدية بئر ولد خليفة بوسرين سامية

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 بلدية بئر ولد خليفة منصوري نور الهدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين السلطان

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 بلدية عين السلطان براهيمي سامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية واد الجمعة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

82/12/8102 أو صالح إلهامعلي    بلدية واد الجمعة 

82/12/8102  بلدية واد الجمعة علي أو صالح إلهام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

ميةو غيالس س  

 بولكباش كمال

العطافشارع سي خالد   

 حي الشيخ بن يحي العطاف

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 شحمة عبد الهادي 

 العلياوي سهام

 حي الكرابش العطاف

 شارع أحمد ناصر العطاف

82/12/8102 العطاف 02المركز التجاري رقم  مريم سميرة   

82/12/8102 العطاف 02المركز التجاري رقم  مريم سميرة   

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

باديةشارع عوامر الع عبادني رفيق   

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 أوفة محمد عبد الوهاب

 كراري الباقي 

باديةشارع بونعامة الجياللي الع   

 حي النصر العبادية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية تاشتة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

مركزتاشتة  أميود صفية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية تبركانين

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ اول
8102 

 بلدية تبركانين بوزياني يسمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

مركز بجانب البلدية الروينة  ختو هاجر  

82/12/8102 الروينة الشارع الرئيسي كشيدة جميلة   

82/12/8102  الشارع الرئيسي الروينة كشيدة جميلة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية زدين

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 بلدية زدين بن حاجة عبد اهلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عريب

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

عريبشارع غنيمة محمد  حسين رؤوف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

مركز العامرة  قاسم كريمة  

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

مركز العامرة  شارف خير الدين  

82/12/8102  العامرة مركز ملوكي مريم 

82/12/8102 العامرة مركز  ملوكي مريم   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

مركز جليدة  محور بوعالم  

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

مركز    بوعالممحور   جليدة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جمعة أوالد الشيخ

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

نمخاشف محمد أمي  بلدية جمعة أوالد الشيخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 الدفلـىواليـة عين ل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بوراشد

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

 بلدية بوراشد معزوزي حميدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية المخاطرية

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 بلدية المخاطرية فقير خيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

 الشارع الرئيسي بومدفع حاج صدوق محمد

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 حي البرج بومدفع  بغدالي حميد

82/12/8102 بومدفع 18حي التجزئة رقم   كربازة محمد   

82/12/8102 بومدفع 18حي التجزئة رقم   كربازة محمد   

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 عين الدفلـىواليـة ل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين التركي

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

عين التركيبلدية  الفرقوقي عزيزة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين البنيان

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 بلدية عين البنيان تونزة حسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

 دومة بوطيبة يمينة

 زباجي شريفة

أسماء فريوي  

ب العمارة 092مسكن ترقوي رقم  01/018حي   

 شارع أمحمد رايس 

 حي السالم 

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 برصة توفيق

 عمراوي زهية

 صامت لطيفة

 شارع حاليمي 

 شارع طهراوي بن ميرة 

 حي الدردارة

82/12/8102  شارع بلسعدي  بوهيني حورية 

82/12/8102 بلسعدي شارع بوهيني حورية   

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

 

  8102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة

   خالل الفترة النهارية من )11:11 سا-81:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

المبارك  ضحىايام عيد األ أول
8102 

 سعدي عبد الرزاق

 يوسفي محمد توفيق

 حي العناصر الجميلة 

 حي الشمال 

المبارك  ضحىايام عيد األ ثاني
8102 

 خضراوي عبد الهادي

 بن حاج اعمر مروان

 حي زوقالة

 حي الحمامة 

82/12/8102  شارع األمير عبد القادر بوقرة فريدة  

82/12/8102  شارع األمير عبد القادر بوقرة فريدة  

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 8102لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلة قائمة المداومين 

 بلديـة  جنـــــــــــــــــــــدل

 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب قمالر 
 والثالث األولاليوم  حي الكادات جندل مخبزة خالف نصير 10
 والرابع اليوم الثاني شارع سلواني جندل مخبزة دراج محمد 18
 والرابع اليوم الثاني بلحاج عابد جندلشارع  مخبزة قراوي عز الدين 12
والثالث األولاليوم  لكادات 12تجزئة رقم  مخبزة خالف نوفل 12  
والرابع اليوم الثاني شارع سلواني جندل مخبزة بن زرهودة ع/ق 12  
والثالث األولاليوم  أوت 81شارع  مخبزة كرابشي مصطفى 10  
االول والثانياليوم  محمدشارع بلوناس  غاز البوتان بن عزيزة محمد 10  
االول والثانياليوم  شارع بلوناس محمد محطة خدمات حمليلي أحمد 12  
 األولاليوم  طريق المدية 12تجزئة رقم  مطعم العابدي بن يوسف 19
 اليوم الثاني 12تجزئة رقم  مطعم شيبوط عبد القادر 01
 األولاليوم  حي الدردارة مواد غذائية عامة حمادوش لخضر 00
 األولاليوم  مسكن 009حي  مواد غذائية عامة عبدلي بوجمعة 08
 األولاليوم  جندل مركز مواد غذائية عامة موصلي عبد القادر 02
 األولاليوم  شارع شباك جلول مواد غذائية عامة فغالي بن عيسى 02
 األولاليوم  نهج زواوي ميلود مواد غذائية عامة واضح حفيظة 02
 األولاليوم  طريق المدية مواد غذائية عامة ياسينقندوز  00
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة بن نقاب لعرج 00
 اليوم الثاني حي الدردارة مواد غذائية عامة سالمي عبدالقادر 02
 اليوم الثاني حي الملعب مواد غذائية عامة بلكاتب كريم 09
 اليوم الثاني الملحقحي  مواد غذائية عامة هانو سعيد 81



 
 

 

 اليوم الثاني أوت 81شارع ب  مواد غذائية عامة زيان يحي 80
 اليوم الثاني طريق المدية مواد غذائية عامة حابي حورية 88
 اليوم الثاني حي لطفي مواد غذائية عامة بن نواعي لخضر 82
 حطاب محمد 82

 
الثانياليوم  حي بلوناس مواد غذائية عامة  

زايدشمبازي  82  
 

أوت81حي  مواد غذائية عامة الثانياليوم    

 برداد عبد القادر 80
 

الثانياليوم  حي بلحاج عابد مواد غذائية عامة  

 بلكاتب امحمد 80
 

الثانياليوم  حي بلحاج عابد مواد غذائية عامة  

 مدود شريف 82
 

الثاني اليوم حي بن حركات مواد غذائية عامة  

 العابدي عز الدين 89
 

غذائية عامة مواد الثاني اليوم شارع بن سيدي عيسى   

الثانياليوم  حي بلوناس محمد مواد غذائية عامة حطاب محمد 21  
حي بن  10التجزيئة االجتماعية رقم  مواد غذائية عامة مودوف شريف 20

 حركات
الثانياليوم   

 زيان محمد 28
 

 اليوم االول طريق المدية مواد غذائية عامة

 عكرمي حمز 22
 ة

 اليوم االول شارع بن سيدي عيسى مواد غذائية عامة

 بلوناس جعفر 22
 

 اليوم االول حي شباك جلول مواد غذائية عامة

 طايبي محمد 22
 

 اليوم االول شارع بن سيدي عيسى مواد غذائية عامة

 بن زينة عبد الرحمان 20
 

 اليوم االول جندل مركز مواد غذائية عامة

بوزيدي شيبوط هاجر زوجة  20
 أحمد

 

 اليوم االول جندل مركز مواد غذائية عامة

 لسلوس حسين 22
 

 اليوم الثالث حي الكادات مواد غذائية عامة



 
 

 

 بلحاج مكي ع/ق 29
 

 اليوم الثالث طريق المدية مواد غذائية عامة

 بلمصطفاوي محمد 21
 

 اليوم الثالث حي السوق الجديد مواد غذائية عامة

 بوزار هشام 20
 

وفواكهخضر   اليوم األول حي لكدات 

 اليوم الثاني حي الملعب خضر و فواكه بلقاسم عبد القادر 28
 اليوم الثاني حي الملعب خضر و فواكه العابدي رابح 22
 اليوم الثاني حي الملعب اللحوم و الدواجن الطاهر علي اعمر 22
الثانياليوم  سلواني شارع اللحوم و الدواجن بن زرهودة الجياللي 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                           الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

  8102 لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلة قائمة المداومين 

 واد الشرفاء بلديـة

 الرقم اللقب االسم و نوع النشاط العنوان مالحظة

 10 شكيرين رمضان مخبزة واد الشرفاء مركز والثالث األولاليوم 

والرابع اليوم الثاني  18 بن مباركي حسين مخبزة عمورة واد الشرفاء 

االول والثاني اليوم   12 شكيرين جلول غاز البوتان واد الشرفاء مركز 

االول والثانياليوم   12 ورثة سبع محمد محطة خدمات بونعامة 

 12 عبدلي عماد مطعـــم واد الشرفاء األولاليوم 

 10 عماري سيد علي مطعـــم بونعامة اليوم الثاني

 10 عمور ميلود مواد غذائية عامة عمورة مركز اليوم الثاني

 12 شكيرين رمضان مواد غذائية عامة واد الشرفاء مركز اليوم الثاني

 19 بن صادق رابح عامةمواد غذائية  عمورة مركز اليوم الثاني

 01 بوشحمة احمد مواد غذائية عامة تجزئة االجتماعية بونعامة األولاليوم 



 
 

 

 00 بوزيدي الجياللي مواد غذائية عامة واد الشرفاء مركز األولاليوم 

 08 هواري سفيان مواد غذائية عامة مركز األولاليوم 

 02 الحاجبن عياد  مواد غذائية عامة عمورة مركز األولاليوم 

 02 قبايلي محجوبة مواد غذائية عامة عمورة مركز األولاليوم 

 15 حطاب محمد مواد غذائية عامة حي بلوناس الثانياليوم 

 16 مومن شريفة مواد غذائية عامة واد الشرفاء الثانياليوم 

 17 طب نحاس لياس مواد غذائية عامة واد الشرفاء الثانياليوم 

 18 قرمزلي احمد مواد غذائية عامة الثانوية القديمةحي  الثانياليوم 

 19 حلوان رابح مواد غذائية عامة عمورة اليوم الثالث

 20 بلمباركي لحسن اللحوم و الداجن واد الشرفاء مركز اليوم الثاني

 21 شيخي ميسوم اللحوم و الداجن عمورة مركز األولاليوم 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 8102لسنة  عيد األضحى المبارك  خالل عطلةقائمة المداومين 

 وشــــربـــــــــب ةــــــــــــبلديـ

 الرقم االسم و اللقب نوع النشاط العنوان مالحظة

الثاني االول و اليوم  10 جالم محمد مخبزة بوقفطانشارع  

 10 غزالي عمر مواد غذائية عامة بربوش مركز  اليوم الثاني

 10 دحماني اعمر مواد غذائية عامة بربوش مركز اليوم الثاني

 10 خياطي محمد مواد غذائية عامة محل 08شارع االخوة فراش موقع  األولاليوم 

 10 عبلةبربر  مواد غذائية عامة 02شارع ملوك رابح رقم  األولاليوم 

 10 خياطي محفوظ مواد غذائية عامة 18شارع بطاهر رقم  األولاليوم 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 8102لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلة قائمة المداومين

 بلديـة عين األشياخ
ةمالحظ  الرقم االسم و اللقب نوع النشاط العنوان 

والرابع اليوم الثاني  10 حريزي  صفية  زوجة  لخضاري مخبزة بلدية عين االشياخ مركز 

 والثالث األولاليوم 
 س العصنوني عبا مخبزة صناعية شارع اول نوفمبر  عين االشياخ

18 

 12 احمدقادة  مواد غذائية عامة شارع اول نوفمبر اليوم الثاني

 12 سحنون محمد الزين غاز البوتان شارع أول ماي اليوم الثاني

 12 سبيح عمار غاز البوتان حي لكادات األولاليوم 

 اليوم الثاني
 بلدية عين االشياخ مركز

 مواد غذائية عامة
 حواسني ابراهيم

10 

 10 فقوس محمد مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي اليوم الثاني

الثانياليوم   12 شيخ بتقة مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر 

 19 غراية حميد مواد غذائية عامة شارع حمو قويدر اليوم الثاني

 01 هاشمي محجوب مواد غذائية عامة منطقة النشاطات اليوم الثاني



 
 

 

 األولاليوم 

 شارع أول نوفمبر

 مواد غذائية عامة

 هاشمي منصور

00 

 08 بن عيشوبة مولمد مواد غذائية عامة قويدرحمو شارع  األولاليوم 

 02 بن شيخ امين مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر األولاليوم 

 02 يعقوبي زكرياء مواد غذائية عامة شارع الرئيسي األولاليوم 

 02 حدايدي صحراوي مواد غذائية عامة 02طريق المسجد رقم  األولاليوم 

 00 عمور مصطفى مواد غذائية عامة حي البساتين األولاليوم 

 17 حواسني مراد مواد غذائية عامة طريق ثانوية كادات اليوم الثاني

 18 دحماني دلة  طاهر مواد غذائية عامة طريق ثانوية كادات اليوم الثاني

 19 غراية محمد مواد غذائية عامة جويلية 12شارع  اليوم الثاني

 20 عياش براهيم مواد غذائية عامة عين االشياخ مركز اليوم االول

 21 شابي كلثوم مواد غذائية عامة عين االشياخ مركز اليوم الثالث

س العصنونيحمر الرأ قصابــــــــــة جويلية 12شارع  اليوم الثاني  22 

 23 بوخمسة كريم قصابــــــــــة شارع أول نوفمبر اليوم الثاني

 24 تومي عربية قصابــــــــــة جويلية 12شارع  األولاليوم 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

  8102لسنة  األضحى المبارك عيدخالل عطلة قائمة المداومين 

 بلديـة عين السلطان
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب قمالر 

  الثاني و االول اليوم  اوالد بلقاسم عين السلطان مخبزة صناعية علي بورقعة زروف 10
  الثانيو االول  اليوم عين السلطان مركز مخبزة صناعية قشار حكيم 18
 اليوم الثاني واد حليل غاز البوتان بن سعيد امحمد 12
 ولألاليوم ا واد الشعيبة غاز البوتان ناصي بوعالم 12
 اليوم الثاني شارع الرئيسي مواد غذائية عامة قادري عابد 12
 اليوم الثاني عين السلطان مركز مواد غذائية عامة ركاب الطيب 10
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بن فريحة مصطفى 10
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة ملياني عز الدين 12
 اليوم الثاني عين السلطان مركز مواد غذائية عامة عبد القادر العجالي 19
 ولألاليوم ا فرقة أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة كرليل بوررقة محمد 01
 ولألاليوم ا أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة حاج الطيب امحمد 00
ولألاليوم ا فرقة أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة ريفي صادق 08  

ولألاليوم ا عين السلطان مركز مواد غذائية عامة حابي احمد 02  

ولألاليوم ا واد الشعيبة مواد غذائية عامة يخو بن عيسى 02  

الثانياليوم  عين السلطان مركز مواد غذائية عامة شمبازي أحمد 02  

الثاني اليوم عين السلطان مواد غذائية عامة لعجالي محمد امين 00  
الثاني اليوم عين السلطان مركز مواد غذائية عامة الدينعمراني نور  00  

الثانياليوم  عين السلطان مركز مواد غذائية عامة ملياني عيسى 02  

الثاني اليوم عين السلطان مركز مواد غذائية عامة معصمي احمد 09  



 
 

 

الثاني اليوم عين السلطان مركز مواد غذائية عامة لعجالي محمد امين 81  

41شارع غول احمد ط و رقم  مواد غذائية عامة احمدتمار  80 الثانياليوم    

االولاليوم  الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بوجنان احمد 88  

 اليوم الثالث حي الشهيد بوطويقة مواد غذائية عامة بوطويقة عبد القادر 82
مسكن 41حي ب مواد غذائية عامة تدرس الطاهر 82 ولألاليوم ا   

41شارع الطريق الوطني رقم  مواد غذائية عامة تيرسان محمد 82  اليوم الثالث 
االولاليوم  حي الشهيد عبد القادر بوطويقة مواد غذائية عامة مصطفى بوبكر 80  

االول اليوم عين السلطان مركز خضر وفواكه زيتوني عبد القادر 80  

الثانياليوم  عين السلطان مركز خضر و فواكه زيتوني أحمد 82  
 ولألاليوم ا عين السلطان مركز خضر و فواكه شملة جلول 89
 اليوم الثاني عين السلطان مركز بيع الدواجن بن حاج امحمد حسين 21
 ولألاليوم ا عين السلطان مركز قصابـــــة بن سونة عبد الكريم 20

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

  8102لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلة قائمة المداومين 

 بلدية واد الجمعة      
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 اليوم الثاني مطماطــــــــــــة مواد غذائية عامة بومدل احمد  10
 اليوم الثاني مطماطــــــــــــة غذائية عامةمواد  بوبكر احمد 18
 اليوم الثاني القرية الفالحية مواد غذائية عامة جالب الجياللي 12
 اليوم الثاني القرية الفالحية مواد غذائية عامة الوزاني العيد 12
 األولاليوم  القرية الفالحية مواد غذائية عامة قديان عبد اهلل 12
األولاليوم  القرية الفالحية مواد غذائية عامة قسوم عبد القادر 10  

األولاليوم  مطماطــــــــــــة مواد غذائية عامة زناتي جوهر 10  

األولاليوم  حي علي خوجة مواد غذائية عامة زاغزي بشير 12  

األولاليوم  حي مطماطة مواد غذائية عامة مسن بن يوسف 19  

الفالحية القرية مواد غذائية عامة شريف رابح 01 لثانياليوم ا   

االول اليوم القرية الفالحية مواد غذائية عامة الوزاني احمد 00  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

  8102لسنة  عيد األضحى المبارك   خالل عطلةقائمة المداومين 

 بلديـة خميس مليانــــــــة 
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
والرابع اليوم الثاني حي سيدي امعمر مخبزة لبط فريد 10  
والثالث األولاليوم  حي الدرادارة الشرقية مخبزة لطرش بن يوسف 18  

والثالث األولاليوم  حي حاليمي  محمد مخبزة كحيلة اعمر 12  

والثالث األولاليوم  شارع بوعمراني مخبزة حمداني مصطفى 12  

 والرابع اليوم الثاني حي الدردارة الشرقية مخبزة حاجي عز الدين 12
 والثالث األولاليوم  اوت81شارع  مخبزة سباط مراد 10
 والرابع اليوم الثاني شارع جعدان مخبزة بن دحمان موسى 10
 والثالث األولاليوم  الجيش حي الوئامتجزئة  مخبزة ايططاحين عادل 12
 والرابع اليوم الثاني شارع بلسعدي ع/ق مخبزة نورة حكيم 19
والرابع اليوم الثاني اكتوبر 00حي  مخبزة براهيمي محمد 01  
 والثالث األولاليوم  حي سوفاي عاجة مخبزة علي بورقعة احمد 00
 والثالث األولاليوم  شارع غيدة بن يوسف مخبزة دوزيدية بوعالم 08
والرابع اليوم الثاني حي الدردارة مخبزة سالمي عبداهلل 02  
والثالث األولاليوم  شارع بوعمراني مخبزة غرواط بوبكر 02  
والرابع اليوم الثاني شارع  جعدان مخبزة كراش محمود 02  
والثالث األولاليوم  حي سوفاي طريق جندل مخبزة بن حرز اهلل دريس 00  

والثالث األولاليوم  21حي لكدات رقم  مخبزة لسلوس ع/ق 00  

والرابع اليوم الثاني شارع بوقارة امحمد مخبزة بلكحل سليم 02  
والرابع اليوم الثاني حي سوفاي مخبزة لونيس  عبد القادر 09  
والثالث األولاليوم  شارع حمادي بن شرقي مخبزة كبير خليفة 81  

والثالث األولاليوم  شارع اول نوفمبر مخبزة بوعداين رضا 80  



 
 

 

والثالث األولاليوم  sntv    اوت81شارع  مخبزة بن حرز اهلل عزيز 88  

والرابع اليوم الثاني شارع مالكي سرحان مخبزة حمداني أحمد 82  
 األولاليوم  الحي البلدي سيدي مناد غاز البوتان موجد محمد 82
 اليوم الثاني البلدي سيدي منادالحي  غاز البوتان بوجبير يحي 82
 8+0اليوم  شارع بلسعدي عبد القادر محطة وقود لراشيش عبد القادر 80
 اليوم الثاني شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــــم حاج عليم الهادي 80
 اليوم الثاني شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــــم حواسني سالم 82
األولاليوم  شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــــم بلكحل محمد 89  

األولاليوم  شارع بوقارة مطعــــــــــم حواسني 21  

 اليوم الثاني شارع بلسعدي مواد غذائية عامة لفراس عيسى 20
 اليوم الثاني مسكن 012حي المذبح  مشروع  مواد غذائية عامة عبد القادر مكي محمد بن زهرة ميلود 28
 اليوم الثاني حي لكدات مواد غذائية عامة عيساوي ا حمد 22
 اليوم الثاني شارع بلسعدي ع/ق مواد غذائية عامة كروليفة رضا 22
 اليوم الثاني حي حاليمي مواد غذائية عامة نون الحاج 22
 اليوم الثاني اوت 81السوق المغطاة شارع  مواد غذائية عامة غول محمد 20
 اليوم الثاني حي حاليمي مواد غذائية عامة العابدي بن عيسىرايس بن يوسف  20
األولاليوم  حي الحدائق مواد غذائية عامة حوحاش فاطمة 22  

األولاليوم  شارع طهراوي بن ميرة مواد غذائية عامة كريال رابح 29  

األولاليوم  شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة شريفي يوسف 21  

األولاليوم  حي سيدي امعمر مواد غذائية عامة نورة محمد 20  

األولاليوم  شارع االخوة مسوس مواد غذائية عامة كلكال محفوظ 28  

األولاليوم  شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة فالق حمزة 22  

األولاليوم  حي حاليمي محمد مواد غذائية عامة مصطفى قوادري مجاهد 22  

األولاليوم  شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة موالدي طيب 22  

األولاليوم  شارع االخوة مسوس مواد غذائية عامة زياني مبروك 20  

األولاليوم  حي االمير عبد القادر مواد غذائية عامة فالح عبد القادر 20  

 اليوم الثاني حي سوفاي مواد عذائية عامة زينيني مصطفى 22
 اليوم الثاني حي الوئام مواد عذائية عامة حمديني أحمد 29
 اليوم الثاني حي الوئام مواد عذائية عامة مبدوعة عبد القادر 21
 اليوم الثاني حي الوئام مواد عذائية عامة العبدي محمد أمين 20
 اليوم الثاني حي الوئام مواد عذائية عامة بورشي عبد القادر 28
 اليوم الثاني حي الوئام مواد عذائية عامة بسفية غانم 22



 
 

 

 اليوم الثاني حي عاجة مواد عذائية عامة فقوس جمال 22
 اليوم الثاني حي سوفاي مواد عذائية عامة مباركي عصنوني 22
 اليوم الثاني حي سوفاي مواد عذائية عامة دهيمي سيد علي 20
 اليوم الثاني حي سوفاي مواد عذائية عامة شارفية مصطفي 20
بلقاسمخليلي  22  اليوم الثاني حي سوفاي مواد عذائية عامة 
 اليوم الثاني حي عاجة مواد عذائية عامة فقوس فاتح 29
مسكن  018التجزئة االجتماعية  مواد عذائية عامة كتروسي زهرة 01

 تساهمي حي بوطان
 اليوم الثاني

مسكن  01حي بوطان مشروع  مواد عذائية عامة حمالوي محمد 00
العمارة أ 98تساهمي رقم   

 اليوم الثاني

مسكن عمارة أ رقم  21حي بوطان  مواد عذائية عامة قاضي محمد 08
س ط.أ 10  

 اليوم الثاني

 اليوم الثاني شارع بن سعدي عبد القادر مواد عذائية عامة كروليفة زكرياء رابح 02
مسكن ترقوي 018/01مشروع  مواد عذائية عامة قرين حسين 02  اليوم الثاني 
مسكن الوئام 21حي  مواد عذائية عامة صادق بلعيد 02  اليوم الثاني 
مسكن تساهمي حي بوطان 21مشروع  مواد عذائية عامة هامل زهير 00  اليوم الثاني 
مسكن تساهمي 21حي  مواد عذائية عامة شكور فتحي 00  اليوم الثاني 
 اليوم االول حي السالم مواد عذائية عامة بن يوسف فرحات 02
 اليوم االول شارع بوعمراني مواد عذائية عامة كالليب احمد 09
 اليوم االول تجزئة الجيش الوطني الشعبي مواد عذائية عامة العابدي نور الدين 01
00عمارة رقم  810حي  مواد عذائية عامة محيوت مزيان 00  اليوم االول 
00عمارة رقم  810حي  مواد عذائية عامة كروليفة زكرياء 08  اليوم االول 
 اليوم االول حي  سوفاي مواد عذائية عامة طيبة عبد اهلل 02
 اليوم االول حي سوفاي مواد عذائية عامة حميس طيب 02
 اليوم االول حي الدردارة مواد عذائية عامة حرشوني يحي 02
 اليوم االول شارع حمادي بن شرقي مواد عذائية عامة زرفة محمد 00
 اليوم االول حي السالم مواد عذائية عامة طهراوي عمار 00
 اليوم االول حي الدردارة مواد عذائية عامة صديقي الصادق 02
 اليوم االول حي الدردارة مواد عذائية عامة غربي فيصل 09
 اليوم االول حي حاليمي مواد عذائية عامة بن عامر حمزة 21
االول اليوم حي الحرية مواد عذائية عامة مخطاري لحاج 20  
 اليوم االول حي حاليمي مواد عذائية عامة قوادري مصطفى 28
 اليوم االول حي الدردارة مواد عذائية عامة بن ستو منير 22



 
 

 

أوت 81شارع  مواد عذائية عامة مبدوعة الحاج 22  اليوم االول 
 اليوم االول شارع بوقارة مواد عذائية عامة سالطنية  يسين 22
عذائية عامة مواد معصمي احمد 20 مسكن تساهمي اجتماعي  92 

عمارة ف الطابق االرضي محل رقم 
00 

 اليوم االول

 اليوم االول حي لكادات مواد عذائية عامة بن فتاشة حسيبة 20
مسكن واد الريحان رقم  211حي  مواد عذائية عامة مزيدي بلقاسم 22

00 
 اليوم االول

الحريةحي  مواد عذائية عامة مصطفاي حميد 29  اليوم الثالث 
 اليوم الثالث شارع بلسعدي مواد عذائية عامة شريفي عبد النور 91
 اليوم الثالث حي الحرية مواد عذائية عامة رشيدي محفوظ 90
 اليوم الثالث عمارة عيشوني مواد عذائية عامة بوراس بوعالم 98
 اول وثاني يوم شارع بوعمراني خضر وفواكه بوعزني حميد 92
 اليوم الثاني مسكن21حي بوطان مشروع  خضر و فواكه بلهتهات او عيسى 92
 اليوم الثاني شارع العقيد بوقارة خضر و فواكه حباك بن عيسى 92
 اليوم الثاني حي بن عبد اهلل احمد خضر و فواكه بن لشهب عمار 90
األولاليوم  شارع غيدة بن يوسف خضر و فواكه موالدي جلول 90  

األولاليوم  حي سوفاي خضر و فواكه عبد القادرموجد  92  

 اليوم الثاني شارع مالكي سرحان قصــــــابة بن علي بوزيان 99
 اليوم الثاني مسكن بوطان 811حي  قصــــــابة مساس مراد 011
 اليوم الثاني شارع بلسعدي قصــــــابة مكالتي خالد 010
 األولاليوم  المذبحأوت حي 81 قصــــــابة عيساوي ع/ق 018
األولاليوم  شارع بلوزاني قصــــــابة رافد محمد 012  

األولاليوم  حي السالم قصــــــابة مناد فوضيل 012  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 8102لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلة قائمة المداومين 

 سيدي لخضر بلديـة
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
والرابع اليوم الثاني حي خليف  سيدي لخضر مخبزة صغير موح سيد علي  10  
والثالث األول اليوم شارع اول نوفمبر مخبزة صناعية  جوجة بوزيان  18  
 والرابع اليوم الثاني شارع اول نوفمبر مخبزة بلونة عبد القادر 12
 والثالث األول اليوم 03تجزئة رقم  مخبزة صناعية  بن عدة محمد 12
 االول والثانياليوم  12الطريق الوطني رقم  محطة الوقود نحازية رمضان 12
 االول والثانياليوم  وسط المدينة محطة الوقود عامرين العربي  10
 اليوم االول 12الطريق الوطني رقم  مطعم خلوف مجيد 10
 اليوم الثاني نوفمبر 10شارع  00رقم  مطعــــــــــم بوعالمي محمد 12
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي الطريق الوطني مواد غذائية عامة ناجي احمد 19
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة سلماوي بشير 01
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر غذائية عامة مواد بن رابح عمار 00
األول اليوم وسط سيدي لخضر مواد غذائية عامة اوزقزو علي 08  

محمد بوزيان عبد  02
 الرزاق

األول اليوم شارع حشامة مواد غذائية عامة  

األول اليوم شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة اوباجي بالل 02  

األول اليوم 12الطريق الوطني رقم  عامةمواد غذائية  شيشة رمضان 02  

األول اليوم وسط سيدي لخضر مواد غذائية عامة قرومي عمار 00  

األول اليوم حي سوق الفالح مواد غذائية عامة جعفر صالح 00  

األول اليوم الحي الكبير مواد غذائية عامة قطاش سمير 02  

ار تمخال العربي 09
 مصطفى

 مواد عذائية عامة

30رقم تجزئة   
 اليوم االول 



 
 

 

 اليوم االول  شارع بوعداين مواد عذائية عامة اطاطاحين أحمد 81
 اليوم االول  وسط المدينة Eplf مواد عذائية عامة عنتري أحمد 80
عبد القادرخيال  88 30تجزئة رقم  مواد عذائية عامة   اليوم االول  
 اليوم االول شارع اول نوفمبر مواد عذائية عامة قروم عمر 82
ش اسماعيلازعي 82  اليوم الثاني  طريق المحطة مواد عذائية عامة 
 اليوم الثاني  قرارمة مواد عذائية عامة مبدوعة الهاشمي 82
 اليوم الثاني حي سيدي بن بريكة مواد عذائية عامة بن بالي حليمة 80
 اليوم الثالث سيدي لخضر مركز مواد عذائية عامة بدراوي محمد 80
 اليوم الثالث الحي الكبير مواد عذائية عامة كليتين عيسى  82
 اليوم الثالث سيدي لخضر شمال مواد عذائية عامة ولحين بلحاج  89
 اليوم الثالث حي سيدي بن بريكة مواد عذائية عامة والي عبد اهلل 21
 مواد عذائية عامة عنتري محمد 20

 + خضر وفواكه
مسكن تجزئة رقم  13حي 

 اليوم الثالث 34

 اليوم الثاني شارع حشامة مواد غذائية عامة اوفقير عبد اهلل 28
 اليوم الثاني 12الطريق الوطني رقم  مواد غذائية عامة عنتر محمد 22
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي قصابـــــــــــة بوررقة  حسين 22
الثانياليوم  شارع اول نوفمبر قصابـــــــــــة طفياني محمد 22  
 األولاليوم  سيدي لخضر مركز قصابة نزار علي 20
 األولاليوم  شارع اول نوفمبر قصابة فراح عبد القادر 20

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 8102 لسنة  ى المباركــــــــــعيد األضحخالل عطلة قائمة المداومين 

 برج األمير خالد     بلديـة
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 االول والثاني اليوم  الطابق السفلي حي النصر برج االمير خالد مخبزة بوجنان سعيد 10
 االول والثاني اليوم  فرقة اوالد علي غاز البوتان سيف أحمد 18
 اليوم الثاني برج االمير خالد مركز مطعــــــــــم محمد بوجمان 12
 األول اليوم برج االمير خالد مركز مطعــــــــــم دعاس الزاهي 12
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة تدرس نوار 12
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة ميلودي رابح 10
 اليوم الثاني الفالحيةقرية  مواد غذائية عامة سيف أحمد 10
 اليوم الثاني 02قرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة زوقاري أحمد 12
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة مالوي دحمان 19
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة دوة جهيدة 01
األول اليوم مسكن 02حي ب  مواد غذائية عامة تدرس الطاهر 00  

األول اليوم حي الشهيد بوطويقة عبد القادر مواد غذائية عامة محمد حميدي 08  

األول اليوم الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة صياد سعيد 02  

األول اليوم شارع غول مواد غذائية عامة خيال محمد  02  

األول اليوم برج االمير خالد مواد غذائية عامة مدغاغ العيد 02  

األول اليوم حي الشهيد بوطويقة  قرية الفالحية مواد غذائية عامة بوبكر مصطفى 00  

41شهيد بوتويقة ط و رقم مواد غذائية عامة بلمشري عبد القادر 00 الثانياليوم    

41ط و رقم مواد غذائية عامة تمار أحمد 02 الثانياليوم    

يوسف زنود 09 االولاليوم  حي النصر مواد غذائية عامة   

القادر أوصال عبد 81 االولاليوم  شارع رئيسي مواد غذائية عامة   



 
 

 

 اليوم الثالث شارع وصال مواد غذائية عامة عروج محمد 80
41ط و رقم مواد غذائية عامة بوجنان نور الدين 88  اليوم الثالث 
41ط و رقمشارع  مواد غذائية عامة تيرسان محمد 82 الثانياليوم    

غذائية عامةمواد  بوطويقة عبد القادر 82 االولاليوم  حي الشهيد بوطويقة   

احمد بوجنان 82 االولاليوم  الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة   

 اليوم الثاني برج االمير خالد مركز قصابـــــة  تمار محمد 80
 األول اليوم برج االمير خالد مركز قصابـــــة تيرسان سعيد 80

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 8102لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلةقائمة المداومين 

 ادــــــــــــارق بن زيـــــــــــط بلديـة
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 االول والثانياليوم  حي تانوت مخبزة والي محمد 10
 و الثاني االولاليوم  طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة+غاز البوتان مجبار بومدين 18
 االول والثانياليوم  الطريق الرئيسي محطة خدمات طيبوني محمد 12
 اليوم الثاني طارق بن زياد مركز مطعـــــــم مير موسى 12
 األولاليوم  زياد مركز طارق بن مطعـــــــم لوزي محمد 12
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة مصايبي فاطمة الزهراء 10
 اليوم الثاني مركز مواد غذائية عامة جعفور بوزيان 10
 اليوم الثاني حي تانوت مواد غذائية عامة عالتن جمال 12
 اليوم الثاني حي تانوت مواد غذائية عامة ساسي رابح 19
 اليوم الثاني حي تانوت طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة كفيف سعيد 01
األولاليوم  طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة بوبكر علي 00  

األولاليوم  طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة صاب احمد 08  

األولاليوم  طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة جير بلقاسم 02  

األولاليوم  حي تانوت طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة ساسي رابح 02  

األولاليوم  تجزئة ب مواد غذائية عامة قرابن فتيحة 02  

 اليوم الثاني حي تانوت منطقة البرارمة مواد غذائية عامة بلعينين ابراهيم 00

مخطط التجزئة رقم  43القطاع  مواد غذائية عامة عساس العيش 00
40 

 اليوم االول

 اليوم الثاني حي تانوت بجانب الثانوية قصابــــــة تدرس عبد الغني 02
 األولاليوم  طارق بن زياد مركز قصابــــــة مجبار عبد القادر 09



 
 

 

 

 ـةــة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 8102 لسنة  عيد األضحى المبارك خالل عطلة قائمة المداومين 

 بئر ولد خليفة بلديـة
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 والثالث األولاليوم  بلدية بئر ولد خليفة مركز مخبزة اليفي كريم 10
والرابع اليوم الثاني شارع ابن باديس بئر ولد خليفة مخبزة بقاش موسى 18  
 اليوم االول والثاني بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان يحيبن ستي  12
 اليوم الثاني نهج الشهداء مطعـــــم قرين مصطفى 12
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة خريسي سعيد 12
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بوناقة محمد 10
 اليوم الثاني الشارع الرئيسي عامةمواد غذائية  مبدوعة عادل 10
 اليوم الثاني بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة زاهد محمد 12
 اليوم الثاني بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة بوررقة الهادي 19
األولاليوم  بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة قوجيل حسام 01  

األولاليوم  بئر ولد خليفة مركز غذائية عامةمواد  طاهر عويدات سعدة 00  

األولاليوم  بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة حاج جيالني سعيدة 08  

 اليوم الثاني بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة بلمشري خيرة 02
02ط و رقم  مواد غذائية عامة قجال مسعود 02  اليوم الثاني 
غذائية عامةمواد  مسون الحاج 02 02ط و رقم    اليوم الثاني 
020القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة زنداري الزهرة 00  اليوم الثاني 
 اليوم االول بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة سالمي محمد 00
 اليوم االول القرية الفالحية مواد غذائية عامة أوشبر أحمد 02
غذائية عامةمواد  مرسالم ابراهيم 09 االول اليوم بئر ولد خليفة مركز   



 
 

 

 اليوم االول شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة تمار عبد القادر 81
 اليوم الثالث شارع طيبوني بن ميرة مواد غذائية عامة قوجيل فاطمة 80
 اليوم الثالث القرية الفالحية مواد غذائية عامة لوكيل وليد 88
 األولاليوم  الشارع الرئيسي خضر و فواكه رمضانعاشور  82
 اليوم الثاني بئر ولد خليفة مركز قصابــــــة حطاب مخفي 82
 األولاليوم  بئر ولد خليفة مركز قصابــــــة تمار محمد 82

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد األضحى المبارك لسنة 8102

 بلديــــــــة مليانة 

 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
  والثالث اليوم االول حي راس العقبة مخبزة  اوناصر جمال  10
والثالث اليوم االول حي زوقالة مخبزة كراش محمود 18  
والثالث اليوم االول شارع حمدان بطل مخبزة بابا خليل محمد 12  
عبد الصمد المدعوزينة  12

 رابح 
والثالث اليوم االول حي عين الباردة مخبزة  

  والرابع اليوم الثاني حي راس العقبة مخبزة بلهواري عمر 12
والرابع اليوم الثاني حي زوقالة مخبزة العربي بوعمران فتيحة 10  
 اليوم االول محطة الحافالت إطعام سريع رحمون نورالدين 10
 اليوم االول شارع جاب روحو بوزيان إطعام سريع زعير مصطفى 12
 اليوم االول شارع باستور إطعام سريع بن نصار يوسف 19
 اليوم االول حي زوقالة تجارة بالتجزئة للتغذية العامة بونواحين رشيد 01
بالتجزئة للتغذية العامةتجارة  ريشة آسيا 00  اليوم االول حي العناصر الجميلة  
 اليوم االول شارع باستور تجارة بالتجزئة للتغذية العامة خرموش أمحمد 08
 اليوم االول حي باب الغربي  تجارة بالتجزئة للتغذية العامة بوعزقي محمد وليد 02
الجمهوريةشارع  تجارة بالتجزئة للتغذية العامة اوبختة محفوظ 02  اليوم االول 
 اليوم االول حي واد الريحان تجارة بالتجزئة للتغذية العامة بهلول خالد 02
 اليوم االول شارع قصد علي فوزي تجارة بالتجزئة للتغذية العامة بن حميدة صالح 00
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 اليوم الثاني 02الطريق الوالئي رقم  غذائية عامة مواد سمار عبد الرزاق 020
 اليوم الثاني شارع بن تيفور عبد الرحمان غذائية عامة مواد كراش محمود 020
 اليوم الثاني شارع عبدالرحمان بن تيفور غذائية عامة مواد صدوق بوزيان فوضيل 022
 اليوم الثاني حي وادي الريحان غذائية عامة مواد بهلول خالد 029
 اليوم الثاني حي العناصر الجميلة غذائية عامة مواد بوعنان عبدالقادر 091
 اليوم الثاني حي عين الكرمة غذائية عامة مواد عبد اهلل بوعمران عمر 090
 اليوم الثاني حي زوقالة غذائية عامة مواد رشيدبونواحين  098
 اليوم الثاني شارع بن تيفور عبدالرحمان عمارة أ غذائية عامة مواد بوعبدالّله نعيمة 092
 اليوم الثاني حي زوقالة غذائية عامة مواد طهراوي محمد 092
 اليوم الثاني 20شارع قنيش محمد رقم  غذائية عامة مواد بونواحين عمر 092
 اليوم الثاني حي عين الباردة غذائية عامة مواد بوركيزة سميحة 090
 اليوم الثاني حي البناء الجاهز الحمامة غذائية عامة مواد البحري عمر 090
 اليوم الثاني مسكن جماعي  021حي  غذائية عامة مواد ميري خالد 092
 الثانياليوم  حي الحمامة غذائية عامة مواد البحري عبد اهلل 099
 اليوم الثاني 010حي زوقالة رقم  غذائية عامة مواد العربي بوعمران فتيحة 811
 اليوم الثاني شارع باستور غذائية عامة مواد بوعزرية علي 810
 اليوم الثاني شارع بن شعبان عبدالحفيظ  غذائية عامة مواد ميدون مصطفي 818
812 

 غذائية عامة مواد افقير عاشة
 002مسكن تساهمي حي   

 الشمال
 اليوم الثاني

 اليوم الثاني تجزئة المذبح غذائية عامة مواد كوماس ابراهيم 812
 اليوم الثاني شارع شرشالي عبد القادر غذائية عامة مواد بوشارب حسين 812
 اليوم الثاني 00رقم  0908جويلية  12حي  غذائية عامة مواد نعلي محمد 810
 اليوم الثاني حي عين الباردة غذائية عامة مواد كمالتتبيرت   810
 اليوم الثاني حي العناصر غذائية عامة مواد الخلوفي سليمان 812
 اليوم الثاني شارع اإلخوة وليدران غذائية عامة مواد شادلي سهام 819
 اليوم الثاني شارع بن تيفور عبد الرحمان غذائية عامة مواد ملياني وحيد 801
 اليوم الثاني محطة الحافالت غذائية عامة مواد يعقوب عز الدين 800
 اليوم الثاني شارع بلعباس نابي غذائية عامة مواد مجدوب جمال الدين 808
 اليوم الثاني حي األبطال العناصر غذائية عامة مواد بن سليمان حسينة 802
 اليوم الثاني روحوشارع جاب  غذائية عامة مواد بن نامة محمد حسام الدين 802



 
 

 

 اليوم الثاني حي بوتكتون طريق الملعب البلدي غذائية عامة مواد سليماني رضا 802
 اليوم الثاني شارع قنيش غذائية عامة مواد عبد اهلل عثمان محمد 800
 اليوم الثاني مقابل المؤسسة الوطنية للرخام غذائية عامة مواد بن يغزر عبد القادر 800
 اليوم الثاني حي العناصر غذائية عامة مواد محمدبن بارك  802
 اليوم الثاني شارع مغراوي غذائية عامة مواد أوفقير جمال 809
 اليوم الثاني 10شارع بن تيفورعبد الرحمن  رقم  غذائية عامة مواد بن بوجلطية كريم 881
 الثانياليوم  شارع أول نوفمبر عمارة س غذائية عامة مواد بواشري محفوظ 880
 اليوم الثاني شارع مغراوي جياللي غذائية عامة مواد مكسي حليمة 888
 اليوم الثاني 0908جويلية  12حي  غذائية عامة مواد شاوش سفيان 882
 اليوم الثاني  0908جويلية  12حي  غذائية عامة مواد فاروزي عبد الرحمان 882
 اليوم الثاني 02الطريق الوالئي رقم/طريق عدلية  غذائية عامة مواد سمار باية 882
 اليوم الثاني شارع قري محاد  غذائية عامة مواد فقير جياللي 880
 اليوم الثاني الطابق االرضي 20قرقاح عمارة  غذائية عامة مواد بن زهرة خيرة 880
عبد الصمد المدعو زينة  882

 شارع األمير خالد غذائية عامة مواد رابح
 اليوم الثاني

 اليوم الثاني حي زوقالة غذائية عامة مواد خواص حفيظة 889
 اليوم الثاني حي راس العاقبة  غذائية عامة مواد قربوسي عبد اهلل 821
 اليوم الثاني حي العناصر غذائية عامة مواد بولعراف الياس 820
 اليوم الثاني حي العناصر غذائية عامة مواد عيساحين محمد أمين 828
 اليوم الثاني حي بوتكتون طريق الملعب البلدي غذائية عامة مواد يمينة أحمدبن  822
 اليوم الثاني الطابق االرضي شارع  بن تيفور  غذائية عامة مواد عبدلي وهيبة 822
 اليوم الثاني شارع بن تيفور عبد الرحمان غذائية عامة مواد خواطرية محمد 822
 اليوم الثاني شارع بلعباس نابي غذائية عامة مواد عاشور جياللي 820
 اليوم الثاني مسكن تساهمي شمال 002مشروع  غذائية عامة مواد رحال فاطمة زهرة 820
 اليوم الثاني شارع اوسعيد عمارة ب غذائية عامة مواد يحي عمار جمال 822
 اليوم الثاني شارع جاب روحو بوزيان غذائية عامة مواد جعوان محمد 829
 اليوم الثاني حي الحمامة غذائية عامة مواد علي تتبيرت 821
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر غذائية عامة مواد حالل محمد 820
 اليوم الثاني حي العناصر الجميلة طريق الجزائر غذائية عامة مواد ريشة أسية 828
 اليوم الثاني شارع أوسعيد غذائية عامة مواد خرخور محمد 822
 اليوم الثاني حي زوقالة غذائية عامة مواد قرين فاتح 822
822 

 غذائية عامة مواد لعطاطفة عمر
شارع بن تيفور عبد الرحمان 

 10رقم/
 اليوم الثاني



 
 

 

 اليوم الثاني حي الحمامة غذائية عامة مواد بويحي كمال 820
 اليوم الثاني الطابق االرضي 80حي زوقالة رقم/ غذائية عامة مواد بسايح جياللي 820
 اليوم الثاني حي العناصر)سي حساين( غذائية عامة مواد بوعزي فتيحة 822
 اليوم الثاني نهج مغراوة طريق باب الغربي غذائية عامة مواد بريهمات فيصل 829
 اليوم الثاني شارع شرشالي عبد القادر غذائية عامة مواد عيساحين محفوظ 821
 اليوم الثاني جابروحو بوزيان عمارة)أ(شارع  غذائية عامة مواد بوعشرية محمد 820
 اليوم الثاني شارعاالخوة  دلوسي العمارة أ غذائية عامة مواد أولعربي محمد 828
 اليوم الثاني حي الحمامة الطابق األرضي غذائية عامة مواد بن شعبان عبد النور 822
 اليوم الثاني 010حي زوقالة رقم  غذائية عامة مواد العربي بوعمران إسماعيل 822
 اليوم الثاني شارع شرشالي عبدالقادر غذائية عامة مواد بوشيرب عمر 822
 اليوم الثاني شارع الجمهورية محطة الحافالت غذائية عامة مواد حاج محمد نبيل 820
 اليوم الثاني حي قرقاح غذائية عامة مواد بن علة حمدان 820
 اليوم الثاني 002العناصر الجميلة رقم  حي غذائية عامة مواد احمد زواوي محمد 822
 اليوم الثاني 81حي راس العقبة رقم  غذائية عامة مواد واضح الهادي 829
 اليوم الثاني حي راس العقبة غذائية عامة مواد العربي بوعمران محمد 801
 اليوم االول شارع أوسعيد محمد خضر و فواكه مكالتي الحاج 800
 اليوم االول مسكن 008حي  فواكه خضر و بوغار أمحمد 808
 اليوم االول شارع بن تيفور خضر و فواكه بن بليدية زهور 802
 اليوم االول شارع أوسعيد محمد خضر و فواكه بن عمارة ميلود 802
 اليوم االول شارع مغراوة جياللي خضر و فواكه يحي أمحمد أحمد 802
 اليوم االول الجمهوريةشارع  خضر و فواكه عمران بن ميرة 800
 اليوم االول 22شارع أوسعيد رقم  خضر و فواكه صغير عباس محمد 800
 اليوم االول شارع مغراوى جياللي خضر و فواكه تتبيرت عبدالقادر 802
 اليوم االول شارع محمد أوسعيد خضر و فواكه بويحي عادل 809
 اليوم االول جياللي شارع مغراوي خضر و فواكه بوزيان الرحماني محمد 801
 اليوم الثاني شارع مغواوي  خضر و فواكه اوفقير جمال  800
 اليوم الثاني شارع اوسعيد خضر و فواكه خرخور محمد  808
 اليوم الثاني شارع بن تيفور عبد الرحمن  خضر و فواكه فقير علي  802
 اليوم الثاني شارع مغراوي خضر و فواكه بلعباس رابح 802
ع مغراويشار  خضر و فواكه شوشاوي محمود 802  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني شارع جاب روحو بوزيان خضر و فواكه عكاشة طاهر  800
 اليوم الثاني السوق المغطاة لحوم مهري نصرالدين 800
 اليوم الثاني السوق المغطاة لحوم بلكاتب فوضيل 802



 
 

 

 اليوم االول شارع حمدان بطل  لحوم طاهر حسان أحمد 809
 اليوم االول شارع األمير عبد القادر لحوم طاهر بوزيان بالل 821
بوعالمطاهر حسان  820  اليوم الثاني  شارع شرشال عبد القادر  لحوم 
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر لحوم بوقار عمر  828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى  المبارك لسنة 8102

 بلدية الحسينية
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 اليوم الثاني حي غالي عبد القادر مطعم حاج قويدر علي 10
عبد القادرحي غالي  إطعام سريع بن لكحل محمد 18  اليوم االول 
 اليوم االول القرية الفالحية  مواد غذائية عامة جنادي عائشة 12
 اليوم االول حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بوشقيف عبدالقادر 12
 اليوم االول القرية الفالحية  مواد غذائية عامة حليمي زوبيدة 12
الفالحيةالقرية  مواد غذائية عامة صدوقي جمال 10  اليوم االول 
 اليوم االول حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة فالق أيمن 10
جحي واد الزبو  مواد غذائية عامة  عبداهلل عثمان حسين 12 ليوم الثانيا   
 اليوم الثاني القرية الفالحية  مواد غذائية عامة جنادي عبدالرزاق 19
عامةمواد غذائية  بوخاتم فاطمة الزهراء 01  اليوم الثاني حي واد الزبوج 
 اليوم الثاني حي الرقايبية مواد غذائية عامة بن نعاس عثمان 00
 اليوم الثاني القرية الفالحية مواد غذائية عامة بن حاج قويدر حمزة 08
 اليوم الثاني حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة جنادي عبدالقادر 02
غذائية عامةمواد  المقدم أحمد 02  اليوم الثاني القرية الفالحية 
 اليوم الثاني القرية الفالحية مواد غذائية عامة شرقي مهدي 02
 اليوم الثاني حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بلحسن عبدالقادر 00
 اليوم االول  حي واد الزبوج مواد غذائية عامة  شنوي مليكة 00
غذائية عامةمواد  عاشور عبدالقادر 02  اليوم االول حي واد الزبوج 
 اليوم االول القرية الفالحية مواد غذائية عامة مقدم مصطفى  09
رحي واد السما مواد غذائية عامة بوركيزة فضيل 81  اليوم الثاني 
 اليوم االول حي الرقايبية مواد غذائية عامة بن نعاس عثمان 80
القادرحي غالي عبد  لحوم بن نعاس زوبير 88  اليوم االول 



 
 

 

   الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102

 بلدية عين البنيان

 الرقم اإلسم واللقب نوع النشاط العنوان مالحظة 

 01 خثير عبد القادر مخبزة الشارع الرئيسي   والثالث اليوم االول

والرابع اليوم الثاني  02 حمدان عبد الرزاق مخبزة الشارع الرئيسي  

 03 عصمان مصطفى إطعام سريع الشارع الرئيسي اليوم االول

 04 تاونزة محمد إطعام سريع الشارع الرئيسي اليوم الثاني

غذائية عامة مواد الشارع الرئيسي اليوم االول  05 البعة فؤاد 

 06 رطة رصفة محمد مواد غذائية عامة حي الحرية اليوم االول

 07 تاونزة محمد مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي اليوم االول

 08 نور بالل مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي اليوم االول

 09 بن خيرة مصطفى مواد غذائية عامة حي الحرية اليوم االول



 
 

 

 10 كليل عبد الحميد مواد غذائية عامة حي الحرية اليوم الثاني

 11 بن زهرة فتيحة مواد غذائية عامة حي الحرية اليوم الثاني

 12 كريو حكيم مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي اليوم الثاني

 13 بلقرقيد عبد الحق مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي اليوم الثاني

الثانياليوم  12تجزئة رقم    14 بيداوي موسى مواد غذائية عامة 

 15 زروف يوسف قصابة الشارع الرئيسي اليوم الثاني

 16 وامري امحمد قصابة الشارع الرئيسي اليوم االول

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 الدفلـىواليـة عين ل

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى  المبارك لسنة8102

  بلدية بن عالل

 الرقم اإلسم واللقب نوع النشاط العنوان مالحظة

 10 فتاحين محمد إطعام سريع شارع توريري اليوم االول

 02 حمدي بختة تغذية عامة بن عالل مركز اليوم االول

 03 أولعربي عبد القادر  تغذية عامة الشارع الرئيسي  اليوم االول

 04 زرايف بلحاج تغذية عامة شارع االمير عبد القادر اليوم االول

 02 بوسعيدي محمد تغذية عامة بن عالل مركز اليوم الثاني

 00 قري يحي يمينة تغذية عامة شارع عبد اهلل بوعمران اليوم الثاني

 00 بوعشرية جمال  تغذية عامة بن عالل مركز اليوم الثاني

 02 افقير جياللي تغذية عامة بن عالل مركز اليوم الثاني

 

 



 
 

 

   الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى الميارك  لسنة8102   

 بلدية عين التركي

 الرقم اإلسم واللقب نوع النشاط العنوان مالحظة 

االول والثالثاليوم   01 يعقوب يمينة مخبزة عين التركي مركز 

 02 بن زهرة أحمد مخبزة حي سيدي بوزبوجة  والرابع ليوم الثانيا

عبد اهلل عثمان بن  إطعام سريع عين التركي مركز اليوم االول
 عائشة 

03 

 04 صغير وعلي فريد  إطعام سريع  عين التركي مركز اليوم الثاني

 05 بوركيزة رشيد تغذية عامة عين التركي مركز اليوم االول

 06 الجزيري ابراهيم تغذية عامة عين التركي مركز اليوم االول

 07 يعقوب محمد تغذية عامة عين التركي مركز اليوم االول

 08 حواسني نصيرة تغذية عامة حي سيدي بوزبوجة اليوم االول

 09 عبد اهلل عثمان محمد تغذية عامة عين التركي مركز اليوم االول

 10 يعقوب محمد  تغذية عامة حي تيزي وشير  تغذية عامة



 
 

 

 01 حمادي عبد القادر  تغذية عامة حي سيدي بوزبوجة اليوم االول

 02 مصطفاوي فاطمة تغذية عامة  عين التركي مركز اليوم الثاني

وشير حي تيزي اليوم الثاني  03 بن هنور محمد تغذية عامة 

 04 يعقوب فضيلة تغذية عامة عين التركي مركز اليوم الثاني

 05 بوكروش محمد تغذية عامة شارع البريد الطابق األرضي اليوم الثاني

 06 فغول جمال تغذية عامة حي سيدي بوزبوجة اليوم الثاني

عبدالرزاقسنوسي  تغذية عامة حي سيدي بوزبوجة اليوم الثاني  07 

 08 بوكابوس محمد تغذية عامة عين التركي مركز اليوم الثاني

 09 تتبيرت بهية قصابة عين التركي مركز اليوم االول

 81 بن حمار خالد قصابة عين التركي مركز اليوم الثاني

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 التجـــــارةمديريـــــة 

                                   واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك  لسنة8102

 بلدية حمام ريغة 

 الرقم اإلسم واللقب نوع النشاط العنوان مالحظة 

 01 بن تسدة محمد مخبزة حمام ريغة مركز  والثالث اليوم االول

 02 حاجي فؤاد  مخبزة حمام ريغة مركز  والرابع الثانياليوم 

 03 زردي خيرة إطعام سريع  المحطة السياحية اليوم االول

 04 يوفيان محمد إطعام سريع مركب التسيير الحموي اليوم االول

 05 المكي حورية إطعام سريع حي ابن باديس اليوم االول

 06 حسان مصطفى إطعام سريع  حمام ريغة مركز اليوم الثاني

 07 كرارموش الخالدي إطعام سريع الحي الجديد اليوم الثاني

 12 كرزازي محفوظ إطعام سريع حي سيدي علي اليوم الثاني

الحي الجنوبي 82 اليوم االول  19 المقدم بشير مواد غذائية عامة 

 01 بلعوان رشيد مواد غذائية عامة حي السفلي اليوم االول



 
 

 

 00 بكة حميد مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز اليوم االول

 08 نقاقشة عبد القادر مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز اليوم االول

 02 دايد فروجة مواد غذائية عامة حي البناء الجاهز اليوم االول

 02 المكي عبد الكريم مواد غذائية عامة شارع االخوة جبوري اليوم االول

 02 حمي مجدوب محمد مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز اليوم الثاني

 00 بالة ابراهيم مواد غذائية عامة الحي السفلي اليوم الثاني

 00 يوفيان شفيق مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز اليوم الثاني

 02 العابد نبيل مواد غذائية عامة حي العين القارصة اليوم الثاني

مركز حمام ريغة اليوم الثاني  09 بزاز فاطمة مواد غذائية عامة 

 81 حمتاني بشير مواد غذائية عامة حي الحدائق اليوم الثاني

 80 حسان سمير مواد غذائية عامة الحي الجديد اليوم الثاني

 88 يوفيان بوعالم  مواد غذائية عامة شارع اول نوفمبر اليوم االول

 82 الحورابي مراد مواد غذائية عامة حي الجبابرة اليوم االول

 82 عياش بن يوسف قصابة  حمام ريغة مركز اليوم الثاني

 82 بلعباس فاطمة الزهراء قصابة  حمام ريغة مركز اليوم االول

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى  المبارك لسنة 8102

 بلدية بومدفع
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
  والثالث اليوم االول شارع احمد ملحة مخبزة مقيدش علي 10
والثالث اليوم االول حي المحطة مخبزة روزي جياللي 18  
18التجزئة رقم  مخبزة علي امبارك احمد  12 والرابع الثانياليوم    
 اليوم االول شارع األمير عبد القادر إطعام سريع دحماني يوسف 12
 اليوم االول مفترق الطرق إطعام سريع العجامة محمد 12
 اليوم االول حي البرج إطعام سريع محمد حسان الهادي 10
 اليوم الثاني شارع االمير عبد القادر حليب و مشتقاته جياللي رابح بن يوسف 10
أوت 81شارع  إطعام سريع بوحوية  عبدالقادر 12  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني حي المحطة إطعام سريع فكايري محمد أمين 19
 اليوم الثاني حي المحطة إطعام سريع سحنون يوسف 01
 اليوم الثاني حي البرج مواد غذائية عامة بن عمر يحي 00
األمير عبد القادرشارع  مواد غذائية عامة حاج محمد جهيد 08  اليوم الثاني 
أوت 81شارع  مواد غذائية عامة بن عمار نوفل 02  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني حي المحطة مواد غذائية عامة بن عقبة سليمان 02
 اليوم الثاني شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة بوحوية محمد 02
فبراير 82حي  مواد غذائية عامة رقيعي علي 00  اليوم الثاني 
 اليوم االول حي البرج  مواد غذائية عامة شريفي احمد 00
 اليوم الثاني شارع أول نوفمبر  مواد غذائية عامة بن مداح رفيق 02
 اليوم الثاني حي البرج مواد غذائية عامة بن قليل أمعمر 09
 اليوم الثاني شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة عباس كبير حفيظة  81
 اليوم الثاني حي البرج مواد غذائية عامة بن عمر يحي 80
 اليوم الثاني شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة حاج محمد جهيد 88



 
 

 

 اليوم الثاني حي المحطة مواد غذائية عامة بن عقبة سليمان 82
 اليوم الثاني حي المحطة مواد غذائية عامة بن عودة هالل 82
 اليوم الثاني شارع ملحة محمد مواد غذائية عامة بن زرهودة محمد 82
 اليوم الثاني حي البرج مواد غذائية عامة طاهر شاوش فاطمة 80
 اليوم الثاني حي المسجد مواد غذائية عامة الشيكر أحمد 80
 اليوم الثاني حي موسى عبد الرحمان مواد غذائية عامة بن قايو محمد 82
بن حاج قويدر عبد  89

 القادر 
الثانياليوم  حي غالي مواد غذائية عامة  

الثاني اليوم حي البرج مواد غذائية عامة بن طالب فريد  21  
30مسكن محل رقم  41حي  مواد غذائية عامة بن احمد محمد 20 االولاليوم    
 اليوم االول شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة جنادي فاطمة 28
 اليوم االول حي المحطة مواد غذائية عامة بن عودة كمال 22
 اليوم االول حي المحطة مواد غذائية عامة عبد السالم يمينة 22
 اليوم االول شارع أول ماي مواد غذائية عامة حاج محمد صدام 22
 اليوم االول الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بوسبسي نورالدين 20
فيفري 82حي  مواد غذائية عامة قليعي زهير 20  اليوم االول 
 اليوم االول شارع األمير عبد القادر مواد غذائية عامة عبد الرحمان محفوظ 22
أحمد طوافرية سيد 29  اليوم االول حي موسى عبد الرحمان مواد غذائية عامة 
 اليوم االول حي البرج مواد غذائية عامة طوافرية برقاع 21
إسماعيلبن عامر  20  اليوم االول شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة 
فبراير 82حي  مواد غذائية عامة محمود مسعود رضوان 28  اليوم االول 
حي المسجد 18تجزئة  مواد غذائية عامة القليعي أبو بكر 22  اليوم االول 
 اليوم الثاني حي البرج مواد غذائية عامة بن عمر يحي 22
 اليوم الثاني شارع األمير عبد القادر خضر وفواكه صداحين علي 22
زوبيدة  الشيكر 20 أوت 81شارع  خضر وفواكه   اليوم االول 
 اليوم االول شارع األمير عبد القادر لحوم بن عامر جياللي 20
 اليوم االول شارع األمير عبد القادر لحوم عكرمي أحمد 22
القادرشارع األمير عبد  لحوم عمران إبراهيم 29  اليوم االول 

 
 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة جمعة اوالد الشيخ

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع االسم اللقب و الرقم

   عيد ثاني و ثالث يوم الجمعــة مركـــــز مواد غذائية عامة حسني جياللي 34

   عيد ثاني و ثالث يوم الجمعــة مركـــــــز مواد غذائية عامة بوبكر فاطمة 30

   عيد ثاني و ثالث يوم الجمعــة مركــــــز مواد غذائية عامة عبد القادر خداوي لخضر 30

 اول يوم عيد الجمعـــة مركــــــــز غذائية عامةمواد  حسني محمد 31

 اول  يوم عيد الجمعــة مركـــــز مواد غذائية عامة عبد القادر خداوي رابح 34

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة جليدة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 يوم عيد ورابع ثاني شارع اول نوفمبر مخبزة زمام جهيدة 34

 يوم عيدورابع  ثاني  30جليدة مركز زوج سما محل رقم  مخبزة صغير موح  بلقاسم 30

 يوم عيد ورابع ثاني مركز جليدة مخبزة محمد درهامون 30

 يوم عيد اول وثالث شارع اول نوفمبر مخبزة تركية بومدين  31

 يوم عيد اول وثالث مركز جليدة مخبزة احمد جلولي 34

 ثالث يوم عيداول و   جليدة مخبزة  بوستة احمد 30

 اول و  ثاني يوم عيد جليــــــدة غاز البوتان بوزار قوادري محمد 30

 اول و  ثاني يوم عيد شارع اول ماي غاز البوتان بلعطش بن ميرة  31

 اول و  ثاني يوم عيد فرقة اوالد بن علي غاز البوتان بسكري محمد 30

 اول و  ثاني يوم عيد القرية الفالحية غاز البوتان نون منصور 43

 اول و  ثاني يوم عيد جليــــــدة محطة وقود بوقطيفة عبد القادر 44

 اول و  ثاني يوم عيد جليــــــدة محطة وقود رايس جياللي 40



 
 

 

 ثاني يوم عيد جليدة مركز مطعم قاري بلقاسم 40

 اول يوم عيد شــارع أول نوفمبر جليـــدة مطعم الطاهر عويدات سمير 41

 ثاني و ثالث يوم عيد جليدة مركز مطعم بوبزول لخضر 44

 ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة بن طيبة محمد 40

 ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة طهاري مصطفى 40

 ثاني يوم عيد مسكن جليدة 00حي  مواد غذائية عامة زهار بن زهار عبد اهلل 41

 ثاني يوم عيد 1حي البناء الجاهز رقم  مواد غذائية عامة بوهراوة هشام 40

 ثاني يوم عيد 4000جويلية  34شارع  غذائية عامةمواد  عبادة عبد القادر 03

 ثاني يوم عيد أوت مركز 03شارع  مواد غذائية عامة دحامنية وليد 04

 ثاني يوم عيد شارع أول ماي مواد غذائية عامة بلعريبي لخضر 00

 ثاني يوم عيد شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة صدوقي الحسين 00

 ثاني يوم عيد شارع بسكري الغمراني غذائية عامةمواد  مرابطي مصطفى 01

 ثاني يوم عيد شارع جيش التحرير مواد غذائية عامة بلعريبي فريد 04

 ثاني يوم عيد فرقة الطواهرية جليدة مواد غذائية عامة لعريبي عبد الرزاق 00

 ثاني يوم عيد قرية الفالحية بابا دريس مواد غذائية عامة تركية عبد القادر 00

 ثاني يوم عيد 0مسكن تساهمي عمارة س رقم س 41مشروع  مواد غذائية عامة قاسمي بن ميرة 01

 ثاني يوم عيدمحل العمارة  04مسكن اجتماعي  01مشروع  مواد غذائية عامة طواهرية الملياني علي 00



 
 

 

(A الطابق األرضي ) 

 04اجتماعي تساهمي ومسكن  01مشروع  مواد غذائية عامة طواهرية الملياني موسى 03
 30محل تجاري العمارة أ الطابق األرضي رقم 

 ثاني يوم عيد

 ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة سعيدي رابح 04

 ثاني يوم عيد فرقة الطواهرية مواد غذائية عامة لعريبي مجاهد 00

 يوم عيدثاني  الغوالم شمال فرقة الطواهرية مواد غذائية عامة لعريبي يحي 00

 ثاني يوم عيد جويلية 34شارع  مواد غذائية عامة بلعريبي محمد 01

 ثاني يوم عيد شارع الحاج بن يوسف مواد غذائية عامة فلفول سفيان 04

 اول يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة تومي عبد القادر 00

 عيداول يوم  31مسكن رقم س  00حي ب  مواد غذائية عامة شطي محمد 00

 اول يوم عيد شارع أول ماي مواذ غذائية عامة عمران مسعود 01

 اول يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة بن ميرة زيتوني زيتوني 00

 اول يوم عيد 00القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة دحامنية لخضر 13

 اول يوم عيد محل تجاري  04مسكن تساهمي  01مشروع  مواد غذائية عامة كاللدي مجاهد 14

 اول يوم عيد الشارع الرئيسي جليدة مواد غذائية عامة تيغات عز الدين 10

 اول يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة توبرينات بوزيان 10

 اول يوم عيد حي السوق األسبوعي الحفرة مواد غذائية عامة بوزار قوادري علي 11

 اول يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة بن داوي عماد 14



 
 

 

 اول يوم عيد شارع سعيد قوادري سعيد مواد غذائية عامة بونوارة أحمد 10

 اول يوم عيد 43قرية فالحية رقم  مواد غذائية عامة بزيو عبد القادر 10

 اول يوم عيد تساهميمسكن اجتماعي  01مشروع  مواد غذائية عامة جلولي عبد القادر 11

 ثالث يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة سعيدي محمد 10

 ثالث يوم عيد 03مسكن شبه جماعي رقم أ 00حي ب  مواد غذائية عامة سعيد زيتوني بن يوسف 43

 ثالث يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة بلعريبي حسان 44

 ثالث يوم عيد القرية الفالحيةحي  مواد غذائية عامة بلحاج زكريا 40

 ثالث يوم عيد ماي 34شارع ب  مواد غذائية عامة بوكريطة أحمد 40

 ثالث يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة بلحاج سفيان 41

مسكن اجتماعي  01محل تجاري بمشروع  مواد غذائية عامة حاج محمد يوسف 44
 الطابق األرضي 34تساهمي عمارة س رقم 

 ثالث يوم عيد

 ثالث يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة محروق سعيد 40

 ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة ظريف موسى 40
 ثاني يوم عيد جليدة مركز مواد غذائية عامة حاج محمد زحافي بن عمر 41
 اول يوم عيد حي العرايبية مواد غذائية عامة مشتة مراد 40
 ثاني يوم عيد حي العمارات مواد غذائية عامة محمد مبدوع 03
 ثاني يوم عيد ماي جليدة 34شارع  مواد غذائية عامة يوسفي رضا 04
 ثاني يوم عيد حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة قويدر موساوي بلقاسم 00
 اول يوم عيد 31حي القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة نون حاج 00
 اول يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة قارة إبراهيم 01
 اول يوم عيد حي زوج سما مواد غذائية عامة لعريبي سمير 04



 
 

 

محل  04مسكن اجتماعي تساهمي  01مشروع  مواد غذائية عامة بن عيني عبد اهلل 00
 تجاري

 اول يوم عيد

يوم عيد ثاني شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة عبادة عمر 00  

 ثاني يوم عيد فرقة اوالد صالح مواد غذائية عامة تايب عبد الرحمان 01
يوم عيد ثاني جليدة مركز مواد غذائية عامة طاهر عويدات عبد الرحمان 00  

يوم عيد ثاني جليدة مواد غذائية عامة برابح خيرة 03  

يوم عيد اول جليدة مواد غذائية عامة لعالوي يوسف 04  

يوم عيد اول جليدة مواد غذائية عامة لخضر بوبكر 00  

 ثاني و ثالث يوم عيد جليدة مركز قصابة عبادة بلقاسم 00

 اول و ثالث يوم عيد شارع أول نوفمبر  قصابة برابح محفوظ 01

 اول يوم عيد جليدة مركز قصابة خدة سعدة 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى  المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بوراشـــــــــــد
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 يــــــــوم العيـــــــــــــد ورابع ثاني بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة قاضي توفيــــق 10
 يــــــــوم العيـــــــــــــد ورابع ثاني بوراشد مركز زةـــــــــــــــــــــــــــــــــمخب يخلف أحمد 18
 يــــــــوم العيـــــــــــــدورابع   ثاني حوش القايد مخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة حـــــــي محمــــــــد 12
 يــــــــوم العيـــــــــــــد وثالث اول بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة قاضي محمـــــد 12
 يوم العيـــــــــــــــــد  ثاني حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة بوقريعة محمد 12
 يوم العيـــــــــــــــــد  ثانيأول و  حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة مناد لخضر 10
 يــــــــوم العيـــــــــــــد ثانيول و أ فرقة كدية الزبوج بوراشد مواد غذائية عامة مالح عبد الغني 10
 يــــــــوم العيـــــــــــــد ثاني بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مواد غذائية عامة قاضي محمد بن طاهر 12
 يوم العيــــــــــــــــــد ثاني بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مواد غذائية عامة عليلي جمال 19
 يــــــــوم العيـــــــــــــد ثاني بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مواد غذائية عامة كبير جياللي 01
 يوم العيــــــــــــــــــدثاني  بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مواد غذائية عامة زنداقي محمد 00
 يــــــــوم العيـــــــــــــد ثاني حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة بلقاسم عبد المولى 08
 يــــــــوم العيـــــــــــــدثاني  فرقـــــة الونــــــــــادة بوراشد عامة مواد غذائية بشارف الحاج 02
 يــــــــوم العيـــــــــــــد اول حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة سلمان مصطفى 02
 يوم العيــــــــــــــــــد اول بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مواد غذائية عامة قاضي موسى 02
 يوم العيــــــــــــــــــد اول بـــــــــــــــوراشد مركـــــــــــز مواد غذائية عامة حالل بلقاسم 00
 يــــــــوم العيـــــــــــــد اول فرقـــــة الونــــــــــادة بوراشد مواد غذائية عامة بشارف علي 00
02 

 مواد غذائية عامة بوتشنت محمـــــد
فرقة أوالد سي أحمد 

 بوراشد
يوم عيد ثاني  

يوم عيد ثاني بوراشد مركز مواد غذائية عامة تبـــــربي بلقاســــــــم 09  



 
 

 

يوم عيد ثاني بوراشد مركز مواد غذائية عامة قاضي عبد القادر 81  

 ثاني يوم عيد بوراشد مركز مواد غذائية عامة عيســـــاني موسى 80
يوم عيد ثاني فرقة اوالد سي احمد مواد غذائية عامة بلقاسم احمد 88  

يوم عيد اول فرقة التياميم مواد غذائية عامة قطار الحاج 82  

 ثاني يوم عيد فرقة التياميم مواد غذائية عامة سحنون حكيمة 82
 ثاني يوم عيد بوراشد مركز مواد غذائية عامة مقراوي بلقاسم 82
يوم عيد اول بوراشد مركز مواد غذائية عامة الدينكرور نور  80  

 ثاني يوم عيد بوراشد مواد غذائية عامة سلمان مصطفى 80
يوم عيد اول بوراشد مواد غذائية عامة موجر مصطفى 82  

يوم عيد اول بوراشد مواد غذائية عامة  عباس محمد 89  

 يوم عيد ثاني بوراشد مركز قصابة مغراوي محمد 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى  المبارك لسنة 8102 

 بلديـة العامــــــــرة
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 يوم عيد ورابع ثاني شارع عيسى محمودي مخبـــــــزة زيرق عبد اهلل 10
 يوم عيدورابع ثاني  CNEPحي  مخبـــــــزة دحمان أحمد 18
 يوم عيدوثالث  أول عبد اهلل مشاليخشارع  مخبـــــــزة شيشة زهية 12
 يوم عيد وثالث أول تعاونية عقارية 40حي  مخبـــــــزة جلولي علي 12

 يوم عيد وثالث أول مسكن  43حي  مخبـــــــزة محمودي لخضر 12
 يوم عيد وثالث أول حي سيدي مرزوق مخبـــــــزة محنون محمد 10
 يوم عيد ثاني العامرة مركز مطعم شريف محمد 10
 أول يوم عيد العامرة مركز مطعم عزوز حسان 12
مسكن مدخل   43حي ب  مواد غذائية عامة خليج جمال 19

 43س رقم 
 يوم عيد ثاني

 مواد غذائية عامة عمتوت براهيم 01
مسكن التمامرة رقم  03حي 

30 

 يوم عيد ثاني

00 
 مواد غذائية عامة موايسي محمد

مسكن التمامرة  03حي 
 30عمارة أ رقم 

 يوم عيد ثاني

 يوم عيد ثاني 04حي المستقبل رقم  مواد غذائية عامة بلجياللي زوبيدة 08

 يوم عيد ثاني شارع أحمد زرقي مواد غذائية عامة قابلي نور الدين 02

 يوم عيد ثاني 03القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة بوجادي مصطفى 02

 يوم عيد ثاني حي البناء الجاهز مواد غذائية عامة بومزراق الحاج 02

 يوم عيد ثاني حي البناء الجاهز مواد غذائية عامة كوردالي فتحي  00

 يوم عيد ثاني شارع اإلخوة غانم سوبيرات الحاجملياني  00

 يوم عيد ثاني   41حي البناء الجاهز رقم  مواد غذائية عامة تلي بختة 02



 
 

 

 يوم عيد ثاني حي المستقبل مواد غذائية عامة بوقنديل حورية 09

 يوم عيد ثاني شارع أحمد مدغري مواد غذائية عامة يوسفي بلقاسم 81

 يوم عيد ثاني شارع طيبي موسى غذائية عامة مواد سكال جياللي 80

 يوم عيد ثاني حي المستقبل مواد غذائية عامة بوكدرون بن يوسف 88

ش.ذ.م.م أسواق  82
 العامرة

 العامرة مركز مواد غذائية عامة
 يوم عيد ثاني

 مواد غذائية عامة نجار محمد 82
حي الملعب الجديد رقم 

41 

 يوم عيد ثاني

مسكن عمارة أ رقم  43حي  مواد غذائية عامة فياللي محمد 82
31 

 يوم عيد ثاني

 يوم عيد اول العامرة مركز مواد غذائية عامة عزرين جلول 80

 يوم عيد اول العامرة مركز  مواد غذائية عامة حمراني مختار 80

 يوم عيد اول شارع عيسى محمودي مواد غذائية عامة حمراني علي 82

 يوم عيد اول حي االخوة مشالي  غذائية عامةمواد  مشالي موسى 89

 يوم عيد اول حي الزروقي أحمد  مواد غذائية عامة هني اسماعيل 21

 يوم عيد اول تجزئة التمامرة مواد غذائية عامة بوعلي محمد 20

 يوم عيد اول العامرة مركز مواد غذائية عامة بومسعود علي 28

 يوم عيد اول المركز التجاري  مواد غذائية عامة يخلف عمر 22

 يوم عيد اول حي المستقبل مواد غذائية عامة بحري عمر 22

 يوم عيد اول جوان العامرة 40شارع  مواد غذائية عامة كردالي  عبد الكريم 22

 يوم عيد اول شارع عبد اهلل مشاليخ مواد غذائية عامة سردون محمد 20

 ثاني يوم عيد شارع موسى طيبي  مواد غذائية عامة طرفة فاتح 20

 ثاني يوم عيد حي الرحاحلة  مواد غذائية عامة برادع أحمد 22

يوم عيد ثاني جوان  09شارع  مواد غذائية عامة فرقوس محمد 29  

يوم عيد ثاني شارع تيزغة محمد مواد غذائية عامة قابلي حسين  21  

يوم عيد ثاني جوان 09شارع  مواد غذائية عامة زرقي فاروق  20  

يوم عيد ثاني حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة عقون محمد 28  

يوم عيد اول القرية الفالحية مواد غذائية عامة طرفة طيب  22  

يوم عيد اول جوان 09شارع  مواد غذائية عامة ذري عبد القادر 22  



 
 

 

يوم عيد اول حي عبد القادر برادع مواد غذائية عامة مختاري زهرة 22  

يوم عيد اول السوق المغطاة مواد غذائية عامة لعري احمد 20  

يوم عيد اول فرقة التمامرة مواد غذائية عامة بلجياللي سعيد 20  

يوم عيد اول العامرة مواد غذائية عامة محمودي علي 22  

يوم عيد اول مسكن 811حي  مواد غذائية عامة بدراني محمد 29  
يوم عيد اول مسكن 21حي  غذائية عامةمواد  خليج جمال  21  

يوم عيد اول حي المستقبل مواد غذائية عامة بورغدة ام الخير 20  

 ثاني  يوم عيد شارع عبد اهلل مشاليخ قصابــــــــــــــة قلواز عبدالقادر 28
 ثاني يوم عيد السوق المغطاة  قصابــــــــــــــة عبد اهلل  جرموني 22
 ثاني يوم عيد شارع موسى طيبي قصابــــــــــــــة فتحيولد سعيد  22
 ثاني  يوم عيد شارع عبد اهلل مشاليخ قصابــــــــــــــة مالك عبد القادر 22
 يوم عيد اول جوان 40شارع  قصابــــــــــــــة قلواز ياسين 20
 يوم عيد اول شارع أحمد مدغري قصابــــــــــــــة نومري مراد 20
 يوم عيد اول سوق المغطاةال قصابــــــــــــــة برايك محمد 22

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى  المبارك لسنة 8102 

 بلديـة المخاطرية
 مالحظة العنوان نوع النشاط واللقباالسم  الرقم
 يوم العيد الثأول وث مركز ةالمخا طري مخبزه صناعية عثماني أحمد  10
 يوم العيدورابع   ثاني مركز ةالمخا طري مخبزة تقليدية عثماني عيسي  18
 ثاني يوم العيد مركز ةالمخا طري ازةمغــــــــــــــ بن يوسف على 12
 يوم العيد ثاني مركز ةالمخا طري غذائية عامةمواد  داودي أحمد  12
 ثاني يوم العيد مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة مالحي بن يوسف  12
 ثاني يوم العيد مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة لوقاسي محمد  10
مواد غذائية عامة + خضر  مدرس علي  10

 وفواكه
 ثاني يوم العيد ةالمخا طري ةالحماد شي

 ثاني يوم العيد مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة يوسفي شريف 12
 ثاني يوم العيد مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة ثابتي جمال  19
 ثاني يوم العيد ةالمخا طري ةالحماد شي مواد غذائية عامة محمود إيمان  01
 العيدثاني يوم  مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة ر محمد مدب 00
 يوم العيد اول شارع عليلي لخضر  مواد غذائية عامة مدرس سفيان  08
مواد غذائية عامة +خضر  مالحي عبد القادر  02

 وفواكه
 يوم العيد اول ةالمخا طري ةالحماد شي

 يوم العيد اول مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة عثماني عيسى  02
 يوم العيد اول ةالمخا طري ةالحماد شي مواد غذائية عامة مالحي محمد  02
 يوم العيد اول مركز ةالمخا طري مواد غذائية عامة هيمي أحمدابر  00
 يوم العيد اول ةالمخاطري ةالحمادشي مواد غذائية عامة مطاي علي  00
قدار خديجة زوجة  02

 مدرس
يوم عيد ثاني فرقة الحمادشية  مواد غذائية عامة   



 
 

 

يوم عيد ثاني المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  عثماني احمد  09  

يوم عيد اول المخاطرية مركز مواد غذائية عامة مطاي احمد 81  

يوم عيد اول المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  مقران أحمد  80  

 يوم العيد اول مركز ةالمخا طري قصابة جبار سيد أحمد 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة عريب
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 يوم العيدورابع  ثاني  شارع  علي ماحين ــزةـمخبـــــــــ يحي امحمد نور الدين 10
 يوم العيد ورابع ثاني شارع غنيمة محمد بزةـــــــــــــمخ غوات كمال 18
 يوم العيد وثالث اول 34حي التجزئة رقم  مخبـــــــــــزة مصراوي أحمد 12
 يوم العيد ثاني حي الزاوية  غاز البوتان سعدي محمد 12
 يوم العيد اول فرقة واد ابدى  غاز البوتان حمداني محمد 12
 يوم العيد ثاني  34حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة زروال يمينة 10
أحمد حسان عبد  10

 القادر
 يوم العيد ثاني حي المحطة  مواد غذائية عامة

 يوم العيد ثاني حي الزاوية  مواد غذائية عامة صالل حليمة  12
 يوم العيد ثاني عريب مركز مواد غذائية عامة ناجي بلحسن 19
 يوم العيد ثاني حي لكادات  مواد غذائية عامة  زراولة زيان 01
 يوم العيد ثاني حي التعاونيات مواد غذائية عامة  زراولة أمين 00
 يوم العيد ثاني  30حي المهارة  مواد غذائية عامة  قويدر عيسى عبد اهلل 08
عامةمواد غذائية  بوشارب عبد القادر 02  يوم العيد ثاني 30حي المهارة رقم  
 يوم العيداول  عريب مركز   مواد غذائية عامة علي ماحين الحاج 02
 يوم العيد اول شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة  دهنجي بوعالم 02
 يوم العيد ثالث عريب مركز مواد غذائية عامة  عزيزو توفيق 00
غذائية عامةمواد  لعريش يوسف 00  يوم العيد ثالث شارع عزيزو عبد القادر 
 ثاني يوم عيد حي الزاوية عريب مواد غذائية عامة رياط بن يوسف 02
 ثاني يوم عيد شارع علي ماحين مواد غذائية عامة طيابين سمير 09



 
 

 

 ثاني يوم عيد 30حي المهارة رقم  مواد غذائية عامة بوشارب عبد القادر  81
 ثاني يوم عيد حي واد بدى مواد غذائية عامة سليمعزيزو  80
 ثاني يوم عيد مسكن واد بدى 001حي  مواد غذائية عامة ناصري محمد 88
 ثاني يوم عيد 30المهارة  مواد غذائية عامة قويدر جلول ابراهيم 82
يوم عيد اول حي اوالد سالم جنوب مواد غذائية عامة عماريش عبد اهلل 82  
يوم عيد اول حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة نجوم علي  82  

يوم عيد اول شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة بن حليمة بلقاسم 80  

يوم عيد اول حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة مزيان رفيق  80  

يوم عيد ثالث 00حي لكدات رقم  مواد غذائية عامة زراولة عبد القادر 82  

 ثالث يوم عيد شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة لعريش يوسف 89
يوم عيد اول مهارة مواد غذائية عامة عصماني فتيحة 21  
 ثالث يوم عيد وادي بدى مواد غذائية عامة نجاري بن حاج علي 20
يوم عيد ثالث السوق المغطاة خضر وفواكه بن عدة بوزيان 28  

 يوم العيدثاني  السوق المغطاة  وفواكهخضر  عماريش محمد 22
 يوم العيد اول  السوق المغطاة خضر وفواكه  يحي أمحمد أحمد 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد  االضحى  المبارك لسنة 8102 

 بلديـة الروينـــــــــــة
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 يوم عيدورابع   ثاني شارع دريسي عبد القادر مخبزة صناعية يخلف لخضر 10
 يوم عيدورابع   ثاني شارع اول نوفمبر مخبزة صناعية خلودة لقواس علي 18
 يوم عيد وثالث  اول حي الجسرين مخبزة صناعية رضا رمالي 12
 يوم عيد ثاني 31الطريق الوطني رقم  مطعم بن سعيد عبد القادر 12
بوكيرة عباسي فاطمة  12

 الزهراء
 يوم عيداول  31الطريق الوطني رقم  مطعم

 ثالث يوم عيد شارع الشهداء مطعم ازيان يزيد 10
 يوم عيد ثاني ساحة أول ماي مواد غذائية عامة بنور محمد 10
 ثاني يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة خير جمال 12
 يوم عيد ثاني شارع دوبة محمد مواد غذائية عامة دوبة عبد الباقي 19
 يوم عيد ثاني شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة فالق عبد الحق 01
 يوم عيد ثاني شارع الشهداء مواد غذائية عامة تمام أحمد 00
 يوم عيد ثاني حي النهضة مواد غذائية عامة بن سعيد يوسف 08
 ثاني يوم عيد حي سيدي حمو مواد غذائية عامة فرصاوي يوسف 02
 يوم عيد ثاني حي سيدة حمو مواد غذائية عامة خليج حسين 02
 ثالث يوم عيد حي غالب بوزار مواد غذائية عامة بن كردرة أحمد 02
 يوم عيداول  شارع الشهداء مواد غذائية عامة موسىخربة  00
 يوم عيداول  4014ماي  31شارع  مواد غذائية عامة برنو حمزة 00
 اول يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة يخلف جلول 02



 
 

 

 يوم عيداول  شارع ازيان أحمد مواد غذائية عامة حدوش أم الخير 09
 يوم عيداول  شارع الشهداء غذائية عامةمواد  خيثر عبد اهلل 81
بن عائشة معطي  80

 فاتح
 اول يوم عيد حي النهضة مواد غذائية عامة

 يوم عيداول  حي سيدي حمو مواد غذائية عامة مخانق رضا 88
 عيد يوم ثاني 4044اوت03شارع  مواد غذائية عامة حميس منصور 82
عيد يوم ثاني أول نوفمبرشارع  مواد غذائية عامة برابح عبد اهلل 82  
 عيد يوم ثاني الروينة منجم مواد غذائية عامة بن مبارك عبد اهلل 82
عيد يوم ثاني فرقة السعايدية مواد غذائية عامة قالش سمية 80  
 عيد يوم ثاني فرقة السعايدية مواد غذائية عامة زوقار حسين 80
 عيد يوم ثاني فرقة الغمور مواد غذائية عامة بوعبدلي اسماعيل 82
عيد يوم ثاني شارع الشهداء مواد غذائية عامة طرفي أحمد 89  
 عيد يوم ثاني فرقة السعايدية مواد غذائية عامة برابح معمر 21
 عيد يوم ثاني حي الجسرين مواد غذائية عامة قبلي فتيحة 20
عيد يوم ثاني حي الجسرين مواد غذائية عامة ملياني محمد 28  
المالك بن عبد  22

 محمد
عيد يوم ثاني فرقة الغمور مواد غذائية عامة  

عيد يوم اول شارع الشهداء الروينة مواد غذائية عامة دليحر خيرة 22  
عيد يوم اول فرقة اوالد سيدي يحي زدين مواد غذائية عامة فالح احمد 22  
عيد يوم اول شارع اول نوفمبر اللروينة مواد غذائية عامة حمرات محمد 20  
عيد يوم اول شارع الشهداء الروينة مواد غذائية عامة خربة بوعبد اهلل 20  
عيد يوم اول الشارع الجنوبي الروينة مواد غذائية عامة بن سعيد احمد 22  
عيد يوم اول الشارع الجنوبي الروينة مواد غذائية عامة بن سعيد محمد 29  
عيد يوم اول منجممحل روينة  40 مواد غذائية عامة بن حمادة رشيد 21  
عيد يوم اول شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن كردرة صادق 20  
عيد يوم اول شارع الشهداء مواد غذائية عامة شرير حسين 28  
عيد يوم اول شارع الشهداء مواد غذائية عامة ملياني عبد القادر 22  
عيد يوم اول محطة سيدي حمو مواد غذائية عامة خليج عمار 22  
عيد يوم اول روينة منجم مواد غذائية عامة بن حمادة توفيق 22  



 
 

 

عيد يوم اول الغمور الغربية مواد غذائية عامة كوري نصيرة 20  
عيد يوم اول حي السعايدية مواد غذائية عامة بوقطاية احمد 20  
 يوم عيد اول شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن سعيد الهادي 22
 يوم عيد اول حي سيدي حمو  واكهــــخضر وف العزيزولد سعيد عبد  29
عيد يوم اول حي الشهداء واكهــــخضر وف محمدملياني  21  
عيد يوم اول شارع ازيان احمد واكهــــخضر وف بن عربية رضوان 20  
عيد يوم ثاني شارع اول ماي واكهــــخضر وف بلعبيد لخضر 28  
 ثاني يوم عيد الشهداءشارع  خضر وفواكه بلعبيد عبد اهلل 22
 يوم عيد ثاني الشارع الرئيسي خضر وفواكه مرج معمر 22
 31شارع أول نوفمبر حي  خضر وفواكه بن عربية محمد 22

 سكنات
 ثاني يوم عيد

 يوم عيداول  شارع الشهداء خضر وفواكه ملياني الصامت 20
 يوم عيد ثاني شارع الشهداء قصابة خربة نور الدين 20
 يوم عيداول  شارع الشهداء قصابة مقروزي الحاج 22
 ثالث يوم عيد االستقاللشارع  قصابة تمام أحمد 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة زديـــــن
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 اول وثاني يوم عيد المركز الجديد مخبزة صناعية اوي جيالليــــشيخ 34

 يوم عيد ثاني فيفري 01شارع  مواد غذائية عامة وخ محمدـــبلخ 30

 يوم عيد ثاني المركز القديم مواد غذائية عامة مديوني يوسف 30

 يوم عيد ثاني المركز القديم مواد غذائية عامة بوطاقة أحمد 31

اري بن حاج علي مقراوى ـــنج 34
 محمد

 يوم عيد اول فرقة الزعارطة مواد غذائية عامة

 يوم عيد اول أوالد سيدي يحي مواد غذائية عامة فالح محمد 30

 يوم عيدثالث  المركز الجديد مواد غذائية عامة قاضي يحي 30

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة المــــاين
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
 اول يوم عيد الماين مركز البوتانغاز  رحماني عبد الحميد 10

 ثاني يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة بوجلة رابح 18

 ثاني يوم عيد فرقة المخفي مواد غذائية عامة قليل رشيد 12

 ثاني يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة جعيداني فاطمة 12

 يوم عيداول  الماين مركز مواد غذائية عامة خرشوش العربي 12

 اول يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة شيباح عائشة 10

 ثالث يوم عيد فرقة المخفي ةمواد غذائية عام تبوب عبد القادر 10

 ثالث يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة مهبالي قويدر 12

 عيد يوم ثاني فرقة الجواهرة الماين مواد غذائية عامة حعيداني عبد القادر 19

عيد يوم أول فرقة المرجة الماين مواد غذائية عامة حمراوي نوارة 01  

عيد يوم ثاني فرقة المخفي الماين مواد غذائية عامة حباس خيرة 00  

عيد يوم اول فرقة المرجة الماين مواد غذائية عامة خريس أحمد 08  



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة العطاف

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 34 ملياني عبد القادر مخبزة صناعية شارع محمد خميستي العطاف يوم عيد ورابع ثاني
العطاف 4014ماي  31حي  يوم عيدورابع ثاني   30 مرهوني نور الدين مخبزة صناعية 

 30 كبدي بلقاسم مخبزة صناعية شارع محمد خميستي العطاف يوم عيدورابع ثاني 

 31 طرشي بلقاسم مخبزة صناعية القرية الفالحية يوم عيدورابع ثاني 

صناعيةمخبزة  شارع محمد بوزار العطاف يوم عيد ورابع ثاني  34 صامت عائشة 

 30 عكوش مريم مخبزة صناعية شارع الشهداء العطاف يوم عيدورابع ثاني 

 30 لزعر عبد الحميد مخبزة صناعية حي سيدي بوعبيدة العطاف يوم عيد ورابع ثاني

 31 عمراني جمال  مخبزة صناعية شارع محمد خميستي العطاف يوم عيدوثالث اول 

 30 دربال صليحة مخبزة صناعية شارع محمد بوزار العطاف يوم عيد وثالث اول

 43 موساوي وليد مخبزة صناعية شارع محمد خميستي العطاف يوم عيدوثالث اول 

 44 قاللي أحمد مخبزة صناعية حي سيدي بوعبيدة العطاف يوم عيدوثالث اول 

 40 مغيلي امحمد مخبزة صناعية القرية الفالحية يوم عيد و ثالث اول

 40 غريب اهلل احمد مخبزة صناعية شارع محمد خميستي العطاف ثالث يوم عيداول و 

 41 لعروسي يوسف مخبزة صناعية شارع محمد خميستي العطاف ثالث يوم عيداول 



 
 

 

 44 ازيان عبد القادر غاز البوتان طريق بني بودوان اول وثاني يوم عيد

 40 فاتح محجوبة غاز البوتان شارع أحمد ناصر اول وثاني يوم عيد

 40 ازيان مختار محظة الوقود حي سيدي بوعبيدة اول وثاني يوم عيد

 41 زوبير محمد محطة الوقود شارع محمد خميستي اول وثاني يوم عيد

 40 بن حركات عبد القادر محطة الوقود حي الكرابش العطاف اول وثاني يوم عيد

  + محطة الوقود سيدي بوعبيدة اول وثاني يوم عيد

البوتان   غاز  

 03 ملياني عبد القادر

 04 تبوب بلعربي مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد

 00 غريب اهلل عمار مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد

 00 طرفي يحي مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثاني يوم عيد

غذائية عامة مواد شارع سي خالد  ثاني يوم عيد  01 شقاليل سماعين 

 04 رحيم فيصل مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى ثاني يوم عيد

 00 فقير ابراهيم مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد

 00 شكال حليمة مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  ثاني يوم عيد

 01 تقية عمر مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  ثاني يوم عيد

 00 حايد محمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى ثاني يوم عيد

 03 قروي عبد القادر مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل ثاني يوم عيد

 04 نقاز الحاج مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى ثاني يوم عيد

 00 عربوش جمال مواد غذائية عامة شارع االستقالل ثاني يوم عيد



 
 

 

 00 لقصاص محمد مواد غذائية عامة شارع احمد قسنطيني ثاني يوم عيد

 01 بلحاج مهدي مرقب مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار اول يوم عيد

 04 بن غالية بن عودة مواد غذائية عامة شارع سي خالد  اول يوم عيد

 00 قوادري محمد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  يوم عيداول 

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

 01 بلقاسم كرمي مختار مواد غذائية عامة شارع االستقالل اول يوم عيد

 00 عاسي علي مواد غذائية عامة حي سيدي بوعبيدة اول يوم عيد

 13 قلش وليد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى اول يوم عيد

 14 عجاج معمر مواد غذائية عامة شارع أحمد باشوشي اول يوم عيد

 10 زيان حمو عبد القادر مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار ثالث يوم عيد

 10 حمرات أحمد مواد غذائية عامة شارع سي خالد ثالث يوم عيد

 11 قوادري محمد العيد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي  عيدثالث يوم 

 14 بوجلة سعدية مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى ثالث يوم عيد
 10 قوادري حميد مواد غذائية عامة المركز التجاري الجديد الفرن اول يوم عيد

يوم عيد ثاني  10 مجاهدي محمد غذائية عامةمواد  القرية الفالحية اوالد موسى 
 11 خديم محمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى اول يوم عيد

يوم عيد ثاني  10 حمرات محمد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي 
 43 قليل بلقاسم مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل اول يوم عيد

يوم عيد ثاني  44 عثماني بن عبد اهلل مواد غذائية عامة موسىالقرية الفالحية اوالد  
 40 غداوية خالد مواد غذائية عامة فرقة أوالد الزيتوني العطاف اول يوم عيد

يوم عيد ثاني العطاف الزيتوني أوالد فرقة   40 بن موسى أحمد مواد غذائية عامة 



 
 

 

العطاف الزيتوني أوالد فرقة اول يوم عيد فوزيةمولدي  مواد غذائية عامة   41 
يوم عيد ثاني مسكن تساهمي 11شارع    

 

 نفيدسة عبد القادر مواد غذائية عامة
44 

 40 قسول جمال مواد غذائية عامة حي بوزار العطاف ثالث يوم عيد
 40 دحمان بالل مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثالث يوم عيد
العطاف الفالحية القرية ثالث يوم عيد  41 بكوش احمد عامةمواد غذائية  
العطاف الفالحية القرية ثالث يوم عيد  40 رابحي مراد مواد غذائية عامة 
 03 بلوكاريف فيصل مواد غذائية عامة حي بوزار العطاف ثالث يوم عيد
 04 عبد اهلل محاجبي بوطيبة مواد غذائية عامة شارع االستقالل العطاف ثالث يوم عيد
بوعبيدة العطافحي سيدي  ثالث يوم عيد  00 شطيطح بختة مواد غذائية عامة 
العطاف بوعبيدة سيدي حي ثالث يوم عيد  00 داودي هشام مواد غذائية عامة 
العطاف بوعبيدة سيدي حي ثالث يوم عيد  01 الساعد عبد القادر مواد غذائية عامة 

يوم عيد اول  04 دلة جياللي مواد غذائية عامة شارع بوزار العطاف 
يوم عيد ثاني  00 تسابت كرمي كمال مواد غذائية عامة شارع بوزار العطاف 
يوم عيد اول  00 بن عبيلة نور الدين مواد غذائية عامة شارع حسيبة بن بوعلي 

 01 صدوقي محمد مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
يوم عيد اول قوادري حمزةمعمر  مواد غذائية عامة القرية الفالحية العطاف   00 

العطاف الفالحية القرية ثاني يوم عيد  03 دحو عبد القادر مواد غذائية عامة 
يوم عيد ازل  04 دحمان يوسف مواد غذائية عامة شارع بربارة الحاج العطاف 

العطاف الحاج بربارة شارع ثاني يوم عيد  00 قرفي عبد القادر مواد غذائية عامة 
يوم عيد اول القسنطيني العطافشارع احمد    00 بوحايك بختة مواد غذائية عامة 

 01 مداوي الجياللي مواد غذائية عامة حي اوالد موسى العطاف ثاني يوم عيد
يوم عيد اول  04 مير بختة مواد غذائية عامة حي اوالد موسى العطاف 

 00 عبدات احمد مواد غذائية عامة حي سيدي بوعبيدة العطاف ثاني يوم عيد
يوم عيداول   00 بن ساحة بن نجمة مواد غذائية عامة شارع احمد القسنطيني 



 
 

 

يوم عيد ثاني  01 عطاء اهلل ميلود مواد غذائية عامة حي المركز التجاري 
 00 قوادري عبد القادر مواد غذائية عامة حي المركز التجاري اول يوم عيد

يوم عيد ثاني فاطمةقادوم  مواد غذائية عامة 4014ماي 31حي    13 
 14 غالم علي مواد غذائية عامة 4014ماي 31حي  اول يوم عيد

يوم عيد ثاني  10 كابش بلقاسم مواد غذائية عامة 4014ماي 31حي  
 10 بكوش احمد مواد غذائية عامة 4014ماي 31حي  اول يوم عيد

يوم عيد ثاني  11 عبدو فتحي  مواد غذائية عامة المركز التجاري الجديد 
يوم عيداول   14 قوادري حميد مواد غذائية عامة شارع حسيبة بن بوعلي 

 10 صامت شامي علي  مواد غذائية عامة شارع االستقالل ثالث يوم عيد
 10 قروي عبد الغاني مواد غذائية عامة شارع االستقالل ثالث يوم عيد
 11 كروري عبد اهلل مواد غذائية عامة EPLFمسكن  11حي  ثالث يوم عيد
المركز التجاري الجديد )الفرن(  ثالث يوم عيد

 عمارة أ 30رقم 
 زهار بن زهار عبد القادر مواد غذائية عامة

10 

 03 ملياني طارب مواد غذائية عامة شارع االستقالل ثالث يوم عيد
المركز التجاري الفرن محل  ثالث يوم عيد

 0العمارة ب 30رقم 
 ثابت كرمي بالل مواد غذائية عامة

04 

يوم عيد اول  00 فقيري جمال مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي 
 00 بن هني محجوبة مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد

يوم عيد اول  01 صدوقي عبد اهلل مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي 
 04 وداحي ديلمي مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد

يوم عيد اول  00 بوحايك بختة مواد غذائية عامة شارع احمد القسنطيني 
 00 شكال حليمة مواد غذائية عامة 40الشيخ بن يحي رقم  ثاني يوم عيد

يوم عيد اول  01 غزالة بوعبد اهلل خضر وفواكه شارع سي خالد 

 00 خرشاوي حميد خضر وفواكه شارع اإلستقالل ثاني يوم عيد



 
 

 

 433 غزالة بوعبداهلل خضر وفواكه شارع سي خالد ثاني يوم عيد

 434 خرشاوي الحاج خضر وفواكه شارع االستقالل اول يوم عيد

 430 نقلي لطرش خضر وفواكه القرية الفالحية اوالد موسى اول يوم عيد

 430 خرشاوي أحمد خضر وفواكه شارع اإلستقالل ثالث يوم عيد

ةـــــــــــــقصاب شارع االستقالل ثاني يوم عيد  431 الزدامي مجيد 

ةـــــــــــــقصاب شارع حسيبة بن بوعلي ثاني يوم عيد  434 قويدر عرايبي عثمان 

ةـــــــــــــقصاب القرية الفالحية أوالد موسى ثاني يوم عيد  430 عطراوي خديجة 

ةـــــــــــــقصاب حي البناء الجاهز  ثاني يوم عيد  430 ماوي عبد اهلل  

ةــــــــــــقصاب شارع الشهداء ثاني يوم عيد  431 شكيكن الديلمي 

ةــــــــــــقصاب شارع المحطة العطاف اول يوم عيد  430 حشود بن نجمة 

ةـــــــــــــقصاب شارع الشهداء اول يوم عيد  443 قندوزي محمود 

ةــــــــــــقصاب القرية الفالحية أوالد موسى اول يوم عيد  444 اهلل محمدعطاء  

ةــــــــــــقصاب شارع محمد بوزار ثالث يوم عيد  440 قراروبي لقواس جمال 

ةــــــــــــقصاب شارع احمد ناصر ثالث يوم عيد  440 غريب اهلل عمار  

ةـــــــــــــقصاب شارع محمد خميستي ثالث يوم عيد  441 قندوز خالد 
 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة تيبركانين 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

محمدالحاج لقواس  إطعام سريع الحي البلدي اول وثاني يوم عيد  34 

 30 عربوش أبو بكر مواد غذائية عامة تبركانين مركز ثاني يوم عيد

 30 مسلم أم الشيخ مواد غذائية عامة الحي البلدي ثاني يوم عيد

 31 شخار محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي ثاني يوم عيد

 34 زوليخة علي مواد غذائية عامة بقعة اوالد بن سعيد ثاني يوم عيد

 30 بوغنيسة جلول مواد غذائية عامة بقعة اوالد بن سعيد يوم عيداول 

 30 بوعالم الصامت محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي اول يوم عيد

 31 مروان موسى حمزة مواد غذائية عامة قرية دقيش  اول يوم عيد



 
 

 

 30 تويمر محمد مواد غذائية عامة فرقة اوالد علي اول يوم عيد

 43 بن عبيلة محمد مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر اول يوم عيد

 44 خروفي محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي ثالث يوم عيد

 40 مكري امينة مواد غذائية عامة حي تعيش اول يوم عيد

 عربوش لخضر مواد غذائية عامة بقعة اوالد بن سعيد ثاني يوم عيد
40 

غذائية عامةمواد  اوالد بن سعيد اول يوم عيد  زوليخة علي 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة العبادية 
 مالحظة العنوان نوع النشاط االسم واللقب الرقم
شرفاوي زوليخة زوجة  10

 عوامر
يوم عيدوثالث اول  شارع جياللي بونعامة العبادية مخبزة صناعية    

يوم عيدورابع  ثاني طريق تاشتة العبادية مخبزة صناعية بلهادية بشير 18  

يوم عيد ورابع ثاني العبادية 34حي التجزئة رقم مخبزة صناعية حاج علي زورة 12  

صناعيةمخبزة  عزوز موسى 12 يوم عيد ورابع ثاني شارع عوامر محمد العبادية   

يوم عيد ورابع ثاني شارع عوامر محمد العبادية مخبزة صناعية بن دري عبداهلل 12  

يوم عيد وثالث اول سيدي ساعد العبادية مخبزة صناعية خفاف نبيل 10  

يوم عيد وثالث اول شارع سي بوعالم العبادية مخبزة صناعية شقاليل بن علي 10  

يوم عيدوثالث  اول شارع االمير عبد القادر  مخبزة صناعية مرزن محمد امين 12  

يوم عيد وثالث اول شارع عوامر محمد العبادية مخبزة صناعية داودي احمد 19  

يوم عيد اول وثالث حي التضامن العبادية مخبزة صناعية قيراط جيهاد 01  

يوم عيد ثالث عوامر محمد العباديةشارع  مخبزة صناعية بن دري احمد  00  

 اول وثاني يوم عيد طريق العطاف العبادية محطة وقود حمداني عمر 08

 اول وثاني يوم عيد طريق العامرة العبادية محطة وقود آيت زيان بلعيد 02

يوم عيد ثاني حي البلدي طريق تاشتة  ت.ت للتغذية العامة تقرورت صحراوي 02  

زوجة بوجادي فتيحة  02
 غوالم

يوم عيد ثاني حي النصر العبادية ت.ت للتغذية العامة  

يوم عيد ثاني حي التضامن العبادية ت.ت للتغذية العامة حجيج عبد القادر 00  

يوم عيد ثاني شارع عمر باشا العبادية ت.ت للتغذية العامة قراون حليمة زوجة بدراني 00  

العامةت.ت للتغذية  فتاح عودة زوجة هندي 02 يوم عيد ثاني شارع جياللي بونعامة   



 
 

 

 يوم عيد ثاني شارع جياللي بونعامة العبادية ت.ت للتغذية العامة جالوي رشيد 09

عودة بن حاجة زوجة  81
 شقاليل

 يوم عيد ثاني حي سيدي ساعد العبادية ت.ت للتغذية العامة

 يوم عيد ثاني العبادية 34حي التجزئة رقم ت.ت للتغذية العامة ناقة محمد 80

شارع سي بوعالم طريق  ت.ت للتغذية العامة جرموني يحي 88
 العامرة 

يوم عيد اول  

يوم عيد اول حي سيدي ساعد العبادية ت.ت للتغذية العامة قبلي يحي 82  

 يوم عيد اول شارع جياللي بونعامة العبادية ت.ت للتغذية العامة عبدي سفيان 82

 يوم عيد اول شارع عوامر محمد العبادية ت.ت للتغذية العامة الزهراءبوجاجة فاطمة  82

 يوم عيد اول شارع عوامر محمد العبادية ت.ت للتغذية العامة شريفحوست  80

 يوم عيد اول حي الحرية  العبادية ت.ت للتغذية العامة حوس عبد اهلل 80

 يوم عيد اول ساعد العباديةحي سيدي  ت.ت للتغذية العامة عكوشي خيرة زوجة دوار 82

يوم عيد ثالث محمد العبادية شارع عوامر ت.ت للتغذية العامة بدري محمد  89  

 يوم عيد ثالث العبادية 34حي التجزئة رقم  ت.ت للتغذية العامة دحمان سفيان 21

 يوم عيد ثالث حي سيدي ساعد العبادية ت.ت للتغذية العامة بوهراوة حورية زوجة دوار 20

 يوم عيد ثالث محمد العبادية شارع عوامر ت.ت للتغذية العامة محيجيبة جياللي 28

 اول يوم عيد طريق تاشتة  مواد غذائية عامة رملة جمال  22
يوم عيد ثاني حي بن خالدي مواد غذائية عامة توريرة علي 22  

بن حاج جياللي مقراوي  22
 قويدر

 اول يوم عيد    30حي التجزئة رقم مواد غذائية عامة

يوم عيد ثاني شارع عوامر محمد مواد غذائية عامة انساعد اسماعيل  20  

 اول يوم عيد حي الشمال طريق تاشتة  مواد غذائية عامة عرابي فاطمة زوجة عرايبي 20
يوم عيد ثاني شارع سي بوعالم مواد غذائية عامة شكال احمد  22  

النشاطاتمنطقة  سوبيرات  الديلمي دين   29  اول يوم عيد 
يوم عيد ثاني حي التضامن مواد غذائية عامة شنوفي مراد 21  

 اول يوم عيد حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة دوار محمد 20
يوم عيد ثاني طريق العامرة سوبيرات الهاشمي ناقة 28  

يوم عيد اول حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة دين عبد القادر 22  

الحاجبدراني  22  ثاني يوم عيد حي التجزئة مواد غذائية عامة 



 
 

 

يوم عيد اول شارع الطاهر يعقوبي مواد غذائية عامة عوامر فتحي 22  

 ثاني يوم عيد حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة سماري عمر 20
يوم عيد اول شارع عمر باشا  مواد غذائية عامة عداد ميلود  20  

عامة مواد غذائية قريريفة موسى  22 34حي التجزئة رقم    ثاني يوم عيد 
يوم عيد اول شارع عوامر محمد مواد غذائية عامة حوست بشير  29  

 ثاني يوم عيد طريق تاشتة مواد غذائية عامة بلحاجي عمر  21
شارع الجياللي بونعامة  مواد غذائية عامة حمرات محمد 20

 العبادية
يوم عيد اول  

غذائية عامةمواد  ناقة الهاشمي 28  ثاني يوم عيد شارع دحمان موسى العبادية 
العبادية تاشتة طريق مواد غذائية عامة مدور الشريف 22 يوم عيد اول   

العبادية محمد عوامر شارع مواد غذائية عامة شوط نور الدين 22  ثاني يوم عيد 
 اول يوم عيد حي التجزئة مواد غذائية عامة فتحة مصطفى 22
عبداهلل توفيقمحجابي  20 العبادية 34محل رقم  مواد غذائية عامة  يوم عيد ثاني   

34حي التجزئة رقم العبادية  مواد غذائية عامة كريبش بوضياف 20  اول يوم عيد 
34حي التجزئة رقم  خضر وفواكه بوعسلي محمد 22 يوم عيد ثاني   

 اول يوم عيد السوق المغطاة خضر وفواكه رقيق الشريف 29
يوم عيد ثاني شارع عوامر محمد خضر وفواكه بوعسلي عبد اهلل 01  

 اول يوم عيد شارع الطاهر يعقوبي خضر وفواكه عوامر فتحي 00
34حي التجزئة رقم  خضر وفواكه بوبحيرة مخلوف 08 يوم عيد اول   

 ثاني يوم عيد مركز خضر وفواكه بوعسلي عمر 02
 اول يوم عيد العبادية مركز خضر وفواكه قرديدش مراد 02

 

 

              

       

 

 

 

 



 
 

 

 

 ـــةة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة تاشتة

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة 

 34 معمري محمد مخبزة صناعية تاشتة مركز اول وثاني يوم عيد

 موساوي عبد الحق ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز ثاني يوم عيد
30 

 مرساوي جياللي ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز ثاني يوم عيد
30 

 هنين الحاج ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز ثاني يوم عيد
31 

عيدثاني يوم   دحماني فاطمة ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز 
34 

 موساوي رشيد ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز ثاني يوم عيد
30 

 مقراني حميد ت.ت للتغذية العامة فرقة سوق األثنين تاشتة ثاني يوم عيد
30 

 صالي عمر ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز اول يوم عيد
31 

مركزتاشتة  اول يوم عيد  بكة بوعالم ت.ت للتغذية العامة 
30 

 دون رشيدبع ت.ت للتغذية العامة تاشتة ىمركز اول يوم عيد
43 



 
 

 

 عزوزي بلحاج ت.ت للتغذية العامة فرقة أوالد باسة تاشتة اول يوم عيد
44 

 40 حمادو عبد القادر ت.ت للتغذية العامة فرقة أوالد صالح تاشتة ثالث يوم عيد

 40 غالمي بالل ت.ت للتغذية العامة تاشتة مركز ثالث يوم عيد

مركز 34المحل رقم  اول يوم عيد  حساين ميرة مواد غذائية عامة 
41 

 لكحل جياللي  مواد غذائية عامة تاشتة مركز اول يوم عيد
44 

 بطاهر احمد مواد غذائية عامة فرقة اوالد باسة ثاني يوم عيد
40 

 قداش برنوس مواد غذائية عامة فرقة اوالد باسة ثاني يوم عيد
40 

 نواري محمد مواد غذائية عامة بقعة اوالد علي اول يوم عيد
41 

 وازن معمر مواد غذائية عامة سوق االثنية اول يوم عيد
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ـــةة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى  المبارك لسنة 8102 

 بلديـة عين بويحي

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 34 انساعد مريم مخبزة عين بويحي مركز اول وثاني يوم عيد

 30 عكاشة عبد اهلل ت.ت للتغذية العامة عين بويحي مركز ثاني يوم عيد

يوم عيدثاني   30 بكرالس عبد اهلل ت.ت للتغذية العامة عين بويحي مركز 

 31 بكرالس خالد ت.ت لتغذية العامة عين بويحي مركز ثاني يوم عيد

 34 حتو عبد اهلل ت.ت للتغذية العامة عين بويحي مركز ثاني يوم عيد

 30 بربارة احمد ت.ت للتغذية العامة عين بويحي مركز ثاني يوم عيد

يوم عيداول   30 صالح جالل ت.ت للتغذية العامة عين بويحي مركز 

 31 شرفاوي عبد القادر ت.ت للتغذية العامة عين بويحي مركز اول يوم عيد

مسكن 03حي ب  ثالث يوم عيد  30 بوجاجة صديق ت.ت للتغذية العامة 

 43 برادعية يمينة مواد غذائية عامة عين بويحي مركز اول يوم عيد



 
 

 

عيداول يوم   44 ساغي محمد مواد غذائية عامة بقعة مقراش 

مسكن معدني 433حي  ثاني يوم عيد  40 حسين ربيع مواد غذائية عامة 

 40 شرير رابح مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثاني يوم عيد

 41 عكوشي العربي مواد غذائية عامة عين بويحي مركز اول يوم عيد

 44 عكاشة العربي مواد غذائية عامة عين بويحي مركز ثاني يوم عيد

 40 شطوح عبد القادر مواد غذائية عامة شارع الشهداء اول يوم عيد 

 40 داودي فريد مواد غذائية عامة دوار السكاكرة ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ـــةة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 عين الدفلـىواليـة ل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بطحية

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  

 34 شايب بصو عبد القادر زةــــــمخب بطحية مركز اول وثاني يوم عيد

يوم عيدرابع و  ثالث  امهنيشهبر  مخبـــــــزة  بطحية مركز 
30 

 03 بشير شريف أحمد غاز البوتان بطحية مركز اول وثاني يوم عيد

 بشير شريف مهني إطعام سريع بطحية مركز ثاني يوم عيد
04 

 بشير شريف محمد مواد غذائية عامة بطحية مركز ثاني يوم عيد
05 

 باقل خالد مواد غذائية عامة بطحية مركز ثاني يوم عيد
06 

 بد القادركاشر ع مواد غذائية عامة بطحية مركز ثاني يوم عيد
07 

 نصيلي بن ميرة مواد غذائية عامة بطحية مركز ثاني يوم عيد
31 

 بشير شريف نور الدين مواد غذائية عامة بطحية مركز اول يوم عيد
30 

 عابر عبد القادر مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر اول يوم عيد
43 

 عشيط عبد القادر مواد غذائية عامة مركزبطحية  ثالث يوم عيد
44 



 
 

 

 40 برهوش أحمد مواد غذائية عامة بطحية مركز اول يوم عيد

 نويقاح عبد القادر مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر ثاني يوم عيد
40 

 41 كاشر علي مواد غذائية عامة بطحية مركز اول يوم عيد

عامةمواد غذائية  بطحية مركز ثاني يوم عيد  برهوش احمد 
44 

 نوري فاطمة مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر ثاني يوم عيد
40 

 فراح أحمد خضر وفواكه بطحية مركز اول يوم عيد
40 

 41 نويري عبد القادر خضر وفواكه بطحية مركز ول و ثاني يوم عيدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ـــةة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 
 بلديـة الحسنية

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 34 مكوي بوعالم إطعام سريع شارع محمد بلعايب اول وثاني يوم عيد

 30 تيراتوشين جمال مواد غذائية عامة الحسنية مركز يوم عيد ثاني

يوم عيد ثاني  بلعايب عبد الرحمان مواد غذائية عامة الحسنية مركز 
30 

يوم عيد اول  بوزمارن توفيق مواد غذائية عامة الحسنية مركز 
31 

 بوزفور منصور مواد غذائية +غاز البوتان قرية ليراع الحسنية اول يوم عيد
34 

عيد ثاني يوم  خرشف أحمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز 
30 

 غليب بختة مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثاني يوم عيد
30 

 زفود محمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثالث يوم عيد
31 

 غليب أحمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز ثالث يوم عيد
30 

عامة مواد غذائية الحسنية مركز اول يوم عيد  43 مرابط محمد 

ول و ثاني يوم عيدا  بوحوشين أحمد ةــــــــــــــــقصاب الحسنية مركز 
44 



 
 

 

 

 ـــةة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بلعاص

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 34 معيزي يوسف مواد غذائية عامة بلعاص مركز يوم عيد ثاني

يوم عيد ثاني  30 محمدلعطراوي  مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

يوم عيد ثاني  30 عمراوي عبد القادر مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

يوم عيد اول  31 شرابي أحمد مواد غذائية عامة مركزبلعاص  

يوم عيد اول  34 عمراني عمر مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

يوم عيد اول  30 بوعالم بلقاسم مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

يوم عيد ثالث  30 حمراوي أحمد مواد غذائية عامة بلعاص مركز 

الدين معيزي شمس مواد غذائية عامة بلعاص مركز اول يوم عيد  31 

 

 



 
 

 

 

 ـــةة الشعبيــة الديمقراطيـــة الجزائريـــالجمهوريـ

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 8102 

 بلديــــــة عين الدفــــــلى

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع االسم اللقب و الرقم

عيد يوم وثالث أول الزنداري شارع مخبـــــــــزة جمال صدوق حاج 34  

 عيد يوم وثالث أول حـــــــي شـــــــــــوال مخبـــــــــزة طلحاوي كمال 30

عيد يوم ورابع ثاني فلسطيــــــــــن شـــــــارع مخبـــــــــزة  أحمد داد 30  

 عيد يوم ورابع ثاني القـــــــــادر عبد االميــــر شارع مخبـــــــــزة  مجيد قدور 31

عيد يوم ورابع ثاني حي خيــــــاط محمـــد مخبـــــــــزة محمد بلكبير ف الزهراء 34  

 عيد يوم وثالث أول شارع سعـــدي احمد مخبـــــــــزة عليوات موسى 30

عيد يوم وثالث أول حي مــــــازوني مخبـــــــــزة بسكري حمزة 30  

 عيد يوم ورابع ثاني حي مــــــازوني مخبـــــــــزة سمان عبد القادر 31

 عيد يوم ورابع ثاني حي مـــــــازوني مخبـــــــــزة قدور مجيد  30

عيد يوم ورابع ثانـــي شارع الزنـــداري مخبـــــــــزة 01 لندار عبد القادر 43  

 يوم عيد وثالثأول  حي خياط محمد مخبـــــــــزة جمال صدوق حاج 44

 عيد يوم ورابع ثانــي شارع الزنـداري مخبـــــــــزة  02لندار عبد القادر 40



 
 

 

 عيد يوم وثالث أول حـــــي مــــــــازوني مخبـــــــــزة شايب موسى 40

 عيد يوم وثالث أول الدفلى عين قدور الحاج حي مخبـــــــــزة  اهلل عبد حمرات 41

44 
 عين القادر عبد األمير شارع مخبـــــــــزة  يوسف بن مداني

 الدفلى

عيد يوم وثالث أول  

 عيد يوم وثالث أول حي خيـــاط محمد مخبـــــــــزة عقون هشام 40

 عيد يوم وثالث أول الدفلى عين شوال االخوة حي مخبـــــــــزة  عمر حمادي 40

عيد يوم ورابع ثاني الدفلى عين شوال االخوة حي مخبـــــــــزة  الدين محي قرآن 41  

 عيد يوم ورابع ثاني القادر عبد االمير شارع مخبـــــــــزة  جمال عنصر 40

 عيد يوم وثالث أول شارع الشهـــــداء مخبـــــــــزة لعالوي عبد القادر 03

 عيد يومثاني  ناجم عين الدفلى حي مخبـــــــــزة نبيل طالبي 04

 عيد يوم ورابع ثاني حي سيدي يحي المركز التجاري مخبـــــــــزة UNOمخبزة  00

 يوم عيد وثالث أول حي ناجم عين الدفلى مخبزة ايت زيان بلقاسم 00

01 
جســر الباشـا الطريق الوطني رقم  محطة خدمات احمد سايح بوعبد اهلل

31 
 يوم  ثانياول و 

04 
حــي مـــــازوني الطريق الوطني رقم  وقـــــــــــــودمحطة  فرج بلقاسم

31 
 يوم  ثانيو اول 

00 
فرقة الضاية الطريق الوطني رقم  محطة وقـــــــــــــود فالح جياللي

31 
 اول وثاني يوم 

00 
شارع االمير عبد القادر الطريق  محطة وقـــــــــــــود اسماعيل يمينة ارملة كواش

 31الوطني رقم 
 يوم عيد  اول وثاني



 
 

 

01 
فرقة الضاية الطريق الوطني رقم  محطة وقـــــــــــــود فالح عابد

31 
 يوم عيد  اول وثاني

 أول يوم عيد شارع االمير عبد القــــــــــــــــادر مطـــــــــعم شريفة الحاجة 00

 أول يوم عيد القــــــــــــــــادرشارع االمير عبد  مطـــــــــعم حميس هواري 03

 يوم عيد ثاني حي ناجم محمد مطـــــــــعم عبد اهلل نجاري بن حاج علي 04

 يوم عيد ثاني حي ناجم محمد مطـــــــــعم مداني محمد 00

 أول يوم عيد شارع شوال مطـــــــــعم بورحلة عبد القادر 00

 وم عيداول  حي ناجم محمد مطـــــــــعم طاهر لقواس عبد الرزاق 01

 يوم عيد اول شارع االمير عبد القــــــــــــــــادر مطـــــــــعم لعريبي يوسف 04

 ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القــــــــــــــــادر مطـــــــــعم عبد السالم بلكبير  00

 يوم عيد ثاني القــــــــــــــــادرشارع االمير عبد  مطـــــــــعم شوشاوي رابح 00

 يوم عيد اول فرقة الضاية مطـــــــــعم فالح محمد  01

 أول يوم عيد حــــــي مـــــــــازوني عامة غذائيةمواد  تيطاوني موسى  00

 يوم عيد ثاني حـــــي مــــــــــازوني عامة غذائيةمواد  بوزكــــــــار يمينـــــــة 13

 أول يوم عيد حــــــي مـــــــــازوني عامة غذائيةمواد  تيطاوني عبد الرحمان  14

 أول يوم عيد حــــــي مــــــــــازوني ائية عامةذمواد غ فيجل يمينة 10

 وم عيدثاني  مسكن الطابق األرضي 03 عامة غذائيةمواد  بلمختار عبد السالم 10

 يوم عيد ثانى  الخشاب مسكن 033 حي عامة غذائيةمواد  لونيس علجية 11

 يوم عيد ثاني  مسكـــــــــن 13حي  عامة غذائيةمواد  حاج صدوق محمد 14



 
 

 

 يوم عيد ثانى  مسكــــــن 033حي  عامة غذائيةمواد  عثماني محمد 10

 درج أ عمارة مسكن 033 حي عامة غذائيةمواد  زروخي حمزة 10
30 

 وم عيدثاني ي

 أول يوم عيد حي االخوة عليلي عامة غذائيةمواد  قوادري كمال  11

 يوم عيد ثاني حي الشهـــــــداء عامة غذائيةمواد  فقير بالل  10

43 
مج رقم  01حي الشهداء قسم  عامة غذائيةمواد  غازي حسين

40 
 يوم عيد ثاني

 يوم عيد ثاني حي خيـــــــــــــــــــــــــــاط عامة غذائيةمواد  حمبلي محمد 44

 يوم عيد ثاني حي خيـــــــــــــــــــــــــــاط عامة غذائيةمواد  مجاهدي ناصر 40

 أول يوم عيد حي خيـــــــــــــــــــــــــــاط عامة غذائيةمواد  تاحي عبد الحميد 40

 عيدأول يوم  فرقــــــــــــــة الفغايليــــــــــــة عامة غذائيةمواد  جبور بلقاسم 41

 أول يوم عيد حي عطافي بلقاسم عامة غذائية مواد تيمطاوسين محمد 44

 أول يوم عيد حـــــــــي ناجــــــــــــــــــم عامة غذائيةمواد  مالح مراد  40

 أول يوم عيد حـــــــــي ناجــــــــــــــــــم عامة غذائيةمواد  لونيس عبد اهلل 40

 يوم عيدثاني  فيفري 01شـــــــارع  عامة غذائيةمواد  قنين أحمد 41

 أول يوم عيد شـــــــارع أبن باديس عامة غذائيةمواد  تومي محمد 40

 يوم عيد ثاني شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  معزوزي توفيق 03

 أول يوم عيد شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  بلقاسم أسامة 04

 يوم عيد ثاني شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  جيالليعجاج  00



 
 

 

 يوم عيد ثاني شارع الزنداري عامة غذائيةمواد  سمان ناصر 00

 أول يوم عيد شارع الزنداري عامة غذائيةمواد  بن ساحة عبد القادر 01

 أول يوم عيد شارع الشهداء عامة غذائيةمواد  زنادرة محمد األمين 04

 أول يوم عيد شارع الشهداء عامة غذائيةمواد  لونيس جعفر 00

 أول يوم عيد فرقة الضاية عامة غذائيةمواد  حراوي فاتح 00

 يوم عيد ثانى 41نهج أحمد الزنداري رقم  عامة غذائيةمواد  عبادة بلخضر 01

 يوم عيد اول حي خيــــــــــاط عامة غذائيةمواد  فرح ام الخير  00

03 
خيرة زوجة حاج  بن طاهر
 جياللي

 يوم عيد اول مسكن 033حي  عامة غذائيةمواد 

 يوم عيد اول حي حاج قدور عامة غذائيةمواد  طهراوي علي 04

 ثاني يوم عيد اوت 03شــــارع  عامة غذائيةمواد  زيتوني حكيمة زوجة مرايمي  00

 عيديوم اول  شـــــارع فلسطين عامة غذائيةمواد  قاضي سعــــدة 00

01 
مج  13شارع فلسطين قسم  عامة غذائيةمواد  لندار محمد

400 
 ثاني يوم عيد

 ثاني يوم عيد شارع الزنــــداري عامة غذائيةمواد  أويحي صديق 04

 يوم عيد اول شارع الزنــــداري عامة غذائيةمواد  بطام رابح 00

 ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  كباش كريم 00

00مج 00شارع الزنداري قسم عامة غذائيةمواد  بن يمينة البشير 01  يوم عيد اول 



 
 

 

 يوم عيد اول حي مـــــــــازوني عامة غذائيةمواد  توام غنية 00

 يوم عيد اول حي مـــــــــازوني عامة غذائيةمواد  بن احمد جياللي عبد الرزاق 13

 ثاني يوم عيد حي االخــوة شـــوال عامة غذائيةمواد  مالح طاهر  14

10 
حي المرقــب التعاونيـــــة العقاريـة  عامة غذائيةمواد  امقران سالم

 31جرجــــرة رقـم 
 يوم عيد اول

10 
 433حي00رقم Hالعمـــارة  عامة غذائيةمواد  فرج لمياء

 مسكــن
 ثاني يوم عيد

 يوم عيد اول  الشهــــداءشـــارع  عامة غذائيةمواد  تبربي موسى 11

 يوم عيداول  حي خيـــاط محمد عامة غذائيةمواد  تيراتوشين رشيد 14

 ثاني يوم عيد 30حي الخشــاب رقم  عامة غذائيةمواد  راشدي محمد 10

 يوم عيد اول حي ناجـــم عامة غذائيةمواد  بن سعيد حمزة  10

 يوم عيداول  حي خياط عامة غذائيةمواد  طبوش محمد 11

 وم عيداول  30شارع فلسطين رقم  عامة غذائيةمواد  قاضي علي 10

 يوم عيد اول  حي خياط عامة غذائيةمواد  بن علي عبدالحق 03

 يوم عيد اول  حي خياط عامة غذائيةمواد  بوسباش حمزة  04

 يوم عيد ثاني  حي المرقب عامة غذائيةمواد  عقاب بوبكر 00

 يوم عيد اول  حي خياط عامة غذائيةمواد  دحمان احمد  00

 يوم عيد اول  شارع امبارك بلقاسم عامة غذائيةمواد  قوادري علي 01



 
 

 

 يوم عيداول  حي مازوني عامة غذائيةمواد  حدوش علي 04

 يوم عيد اول  حي مازوني عامة غذائيةمواد  حراوي الهادي 00

 يوم عيد اول  االمير عبد القادرشارع  عامة غذائيةمواد  سمان بن شرقي  00

 يوم عيد اول  بلقاسم عطافي حي عامة غذائيةمواد  عمروش أحمد 01

 يوم عيد اول  فلسطين شارع عامة غذائيةمواد  شريفي عبد القادر 00
عيد يوم ثاني حي المرقب عامة غذائيةمواد  جعاللي عبد القادر 433  
 عيد يوم ثاني المرقبحي  عامة غذائيةمواد  شوشاوي علي 434
عيد يوم ثاني شارع محمد الخامس عامة غذائيةمواد  عبدلي بدر الدين 430  
 عيد يوم ثاني فرقة الفغايلية  عامة غذائيةمواد  حمالوي كمال 430
عيد يوم ثاني فرقة الفغايلية عامة غذائيةمواد  مداني يوسف  431  
 عيد يوم ثاني األمير عبد القادرشارع  عامة غذائيةمواد  قلواز جمال 434
 عيد يوم ثاني شارع األمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  خالص حاج سليمان 430
عيد يوم ثاني شارع األمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  مخطاري احمد 430  
 عيد يوم ثاني شارع امبارك بلقاسم عامة غذائيةمواد  دحماني عائشة  431
 عيد يوم ثاني حي عطافي بلقاسم عامة غذائيةمواد  مقار زوجة مقدمخيرة  430
 عيد يوم ثاني حي االخوة شوال عامة غذائيةمواد  خزيني مصطفى 443
عيد يوم اول حي خياط محمد عامة غذائيةمواد  سعدي بوسعد 444  
م.ش.و.ذ.م.م أميمة  440

 المستقبل بيع المثلجات 
عيد يوم اول 411شوال رقم حي االخوة  عامة غذائيةمواد   

 يوم عيد اول حي االخوة مناد عامة غذائيةمواد  شماني محمد  440
عيد يوم اول حي ناجم عامة غذائيةمواد  عتو حميد 441  
عيد يوم اول حي ناجم عامة غذائيةمواد  مداني محمد 444  
 يوم عيد اول مسكن 440حي  عامة غذائيةمواد  مهود قويدر 440



 
 

 

عيد يوم اول حي خياط محمد عامة غذائيةمواد  مصطفى حسام 440  
عيد يوم اول سيدي بوعرعارة عامة غذائيةمواد  خشوش موسى 441  
 عيد يوم اول مسكن تساهمي إ 433حي خياط عامة غذائيةمواد  نجاري بن حاج علي ياسين 440
 عيد يوم اول حي البلبال عامة غذائيةمواد  بوريشة محمد 403
 عيد يوم اول فرقة الضاية عامة غذائيةمواد  محمد زكيخالص  404
 عيد يوم اول حي المرقب عامة غذائيةمواد  صحراوي حكيمة 400
عيد يوم ثالث شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  حريزي صباح 400  
 عيد يوم ثالث شارع الثورة عامة غذائيةمواد  حمدي عبد القادر 401
عيد يوم ثالث حي حاج صدوق عامة غذائيةمواد  بن خيرة نصر الدين  404  
 عيد يوم ثالث حي خياط عامة غذائيةمواد  سعدوت خديجة  400
 عيد يوم ثانـــي حي حاج صدوق عامة غذائيةمواد  دهيلي عيسى 400
 عيد يوم ثانـــي حي حاج صدوق عامة غذائيةمواد  قاسم عبد اهلل 401
عيد يوم ثانـــي حي خياط محمد عامة غذائيةمواد  محمدتبريبي  400  
 عيد يوم ثانـــي حي خياط محمد عامة غذائيةمواد  اوشريف عبد الرحمان 403
 عيد يوم ثانـــي شارع اول نوفمبر عامة غذائيةمواد  احمد زواوي رضا 404
 عيد يوم أول حي الخشاب عامة غذائيةمواد  نجماوي فاطمة الزهراء 400
عيد يوم أول شارع فلسطين عامة غذائيةمواد  قرين محمد اسالم 400  
عيد يوم أول حي االخوة خرباش عامة غذائيةمواد  كدومة جميلة 401  
عيد يوم أول شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  لعمامري يوسف 404  
عيد يوم أول شارع االمير عبد القادر عامة غذائيةمواد  عثماني اسامة 400  
 أول يوم عيد حي العقيد بونعامة عامة غذائيةمواد  بوركايب جمال 400
عيد يوم أول حي العقيد بونعامة عامة غذائيةمواد  لعمامري ام الخير 401  
عيد يوم أول شارع الشهداء عامة غذائيةمواد  سعدي سعيد 400  
عيد يوم ثالث حي مرقب عامة غذائيةمواد  بوعالم عبد المجيد 413  
 عيد يوم ثالث حي حاج قدور عامة غذائيةمواد  شريفي ابراهيم 414



 
 

 

 عيد يوم ثاني شارع اول نوفمبر عامة غذائيةمواد  قسطالي بلقاسم 410
عيد يوم ثاني فرقة الضاية عامة غذائيةمواد  يعقوب محمد 410  
 عيد يوم ثاني شارع اول نوفمبر عامة غذائيةمواد  بلحاج مهدي 411
 عيد يوم ثاني حي ناجم عامة غذائيةمواد  بن سعيد حمزة 414
عيد يوم ثاني حي ناجم عامة غذائيةمواد  بوعمامة بلقاسم 410  
 عيد يوم ثاني حي االخوة حاج قدور عامة غذائيةمواد  شرفي ابراهيم 410
 عيد يوم ثاني جسر باشا عامة غذائيةمواد  احمد سايح بوعبد اهلل 411
 عيد يوم ثاني حي ناجم عامة غذائيةمواد  مكي محمد 410
عيد يوم اول حي شوال عامة غذائيةمواد  حافظ سليم 443  
عيد يوم اول حي شوال عامة غذائيةمواد  مخلفي مروان 444  
 يوم عيد اول حي شوال عامة غذائيةمواد  مقابلي كمال 440
عيد يوم اول حي الخشاب عامة غذائيةمواد  حرمالي جلول 440  
عيد يوم اول شارع بوري احمد  ائية عامةذمواد غ لونيس اعمر 441  
 يوم عيد اول حي مازوني عامة غذائيةمواد  دوحة صديق 444
 عيد يوم اول حي مازوني عامة غذائيةمواد  تيطاوني عبد القادر 440
عيد يوم ثالث حي مازوني عامة غذائيةمواد  نزاي توفيق 440  
 عيد يوم ثالث حي مازوني عامة غذائيةمواد  تيطاوني احمد 441
عيد يوم ثالث حي مازوني عامة غذائيةمواد  حراوي موسى 440  
عيد يوم ثاني حي الخشاب عامة غذائيةمواد  تيراتوشين رشيد 403  
 عيد يوم ثاني حي الخشاب عامة غذائيةمواد  حام مصطفى 404
 عيد يوم ثاني حي الضاية عامة غذائيةمواد  زنادرة يوسف 400
عيد يوم ثاني حي الضاية عامة غذائيةمواد  طيبة محفوظ 400  
 عيد يوم ثاني حي الضاية عامة غذائيةمواد  معاشو لخضر 401
 عيد يوم ثاني حي مازوني  عامة غذائيةمواد  حراوي فاتح 404
 عيد يوم ثاني حي مازوني عامة غذائيةمواد  فيجل يمينة 400



 
 

 

عيد يوم اول حي خياط عامة غذائيةمواد  فاضل محمد 400  
عيد يوم اول حي خياط عامة غذائيةمواد  مطاي احمد 401  
 يوم عيد اول حي ناجم عامة غذائيةمواد  صبايحية عائشة 400
عيد يوم اول حي الخشاب عامة غذائيةمواد  تاجر محمد 403  
 عيد يوم أول حي حاج صدوق عامة غذائيةمواد  هدلي ربيع 404
عيد يوم ثانـــي حي حاج صدوق عامة غذائيةمواد  بولعراسي جوهر 400  
 عيد يوم أول حي االخوة شوال عمارة س ط ا عامة غذائيةمواد  ولهاصي هشام 400
عيد يوم ثانـــي حي خياط عامة غذائيةمواد  نجاري بن حاج علي محمد 401  
 عيد يوم أول حي خياط عامة غذائيةمواد  ساعي كمال 404
 عيد يوم أول حي خياط عامة غذائيةمواد  براهيمي جياللي 400
عيد يوم ثانـــي حي العقيد بونعامة عامة غذائيةمواد  بوركايب جمال 400  
 عيد يوم أول حي خياط عامة غذائيةمواد  لوز بختي 401
عيد يوم ثانـــي حي خياط عامة غذائيةمواد  موالك عبد القادر  400  
عيد يوم ثانـــي 4014ماي  31ساحة  عامة غذائيةمواد  زوجة بن طالبطيبي حميدة  413  
 عيد يوم أول 00حي ناجم رقم  مغازة لخضاري عبد اللطيف 414
عيد يوم ثانـــي حي االخوة شوال مغازة لخضاري عبد الحق 410  
 عيد يوم أول حي خياط محمد فواكه و خضر حطو بلقاسم 410
عيد يوم أول حي العقيد بونعامة فواكه و خضر مدبر محفوظ 411  
 عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء فواكه و خضر سعدي سفيان 414
 عيد يوم ثانـــي حي شوال فواكه و خضر برشوي الحاج 410
 عيد يوم ثالث حي ناجم فواكه و خضر مالح قويدر  410
 عيد يوم أول فرقة الضاية فواكه و خضر صراوي كمال 411
عيد يوم ثانـــي فرقة الضاية فواكه و خضر مسعودي عبد الحق 410  
 عيد يوم أول حي االخوة شوال فواكه و خضر حمادي بن يوسف 403
عيد يوم ثانـــي حي االخوة حاج قدور فواكه و خضر داودي بودينة 404  



 
 

 

 عيد يوم ثالث حي خياط فواكه و خضر سباعي كمال 400

 يوم عيد ثاني شارع الزنداري فواكهخضر و  شايب باشا علي 400

 اول يوم عيد حي مازوني خضر و فواكه تيطاوني يوسف 401

 اول يوم عيد شارع فلسطين خضر و فواكه عبدلي بوزيان 404

 يوم عيد ثاني حي األخوة شوال فواكه و خضر تاجر رشيد 400

 يوم عيد ثاني  حي شوال خضر و فواكه بسكري محمد 400

 اول يوم عيد 13مج00شارع الزنداري قسم فواكه و خضر عمركاللدي  401

 يوم عيد ثاني  حي خياط خضر و فواكه أوشريف فريد 400

 يوم عيد ثاني  شارع الشهداء فواكه و خضر قمان حاج 033

 يوم عيد ثاني حي شوال فواكه و خضر بلعباس بلقاسم  034

 عيداول يوم  حي ناجم خضر و فواكه بودينة داودي 030

 اول يوم عيد حي االخوة خرباش فواكه و خضر بلعربي عبد القادر 030

 يوم عيد ثاني  حي شوال خضر و فواكه امبارك الطيب 031

 اول يوم عيد حي شوال فواكه و خضر حمالوي رضا 034

 ثاني يوم عيد حي شوال فواكه و خضر بونباب عبد القادر  030

 يوم عيداول  االخوة ناجم حي فواكه و خضر تيطاوني محمد 030

 يوم عيد اول حي خياط فواكه و خضر سعادو وليد 031

 ثاني يوم عيد حـــي خيــــــــــاط فواكه و خضر عبدي طاهر  030

شارع مداني الجياللي حي ناجم  فواكه و خضر زعطوط فاطمة 043
 محمد

 ثاني يوم عيد



 
 

 

 يوم عيد ثاني  حي شوال فواكه و خضر شيباح محمد 044

 يوم عيد اول  حي شوال فواكه و خضر بوشرف مصطفى 040

 يوم عيدثاني  حي شوال فواكه و خضر حمالوي محمد 040

 يوم عيد ثاني حي شوال فواكه و خضر امبارك عبد اهلل 041

 اول يوم عيد حي خياط قصابـــــــــة رحيم رابح 044

زواوي ياسمينة زوجة حجازي  040
 محمد 

 يوم عيد ثاني حي ناجم محمد قصابـــــــــة

 اول يوم عيد أوت 03شارع  قصابـــــــــة جاب اهلل منير  040

 يوم عيد ثاني حي حاج صدوق قصابـــــــــة هناوي احالم  041

 اول يوم عيد حي خياط قصابـــــــــة ميلودي ربيعة زوجة عباس  040

 يوم عيد ثاني االمير عبد القادرشارع  قصابـــــــــة خدة محمد 003

 اول يوم عيد حي ناجم قصابـــــــــة مغروزي عبد اهلل 004

 اول يوم عيد مسكن 033حي  قصابـــــــــة لعريبي مولود 000

 اول يوم عيد حي ناجم قصابـــــــــة قاسم عبد القادر 000

 اول يوم عيد شارع فلسطين قصابـــــــــة خالص بلقاسم 001

 يوم عيد ثاني شارع فلسطين قصابـــــــــة ياحي موسى 004

 يوم عيدثاني  حي خياط قصابـــــــــة ريبوح يوسف 000

 يوم عيد اول  شارع االمير عبد القادر قصابـــــــــة معطاوي أحمد 000

 يوم عيد اول حي خياط محمد قصابـــــــــة سعدوت خديجة زوجة تمام  001



 
 

 

 ثاني يوم عيد شارع زرقاوي زروق قصابـــــــــة كبيتي عائشة  000

 يوم عيد اول  حي عطافي بلقاسم قصابـــــــــة مقابلي عبد القادر 003

 يوم عيد اول  حي االخوة خربــــــــــــاش قصابـــــــــة سعــــــادو محمد 004

 يوم عيد اول  خربـــــــــــــــاشحي االخوة  قصابـــــــــة براهــيمي محمد 000

 ثاني يوم عيد 44مج 13فيفري قسم  01شارع  قصابـــــــــة تيـــــــــــــــطاوني علي 000

 ثاني يوم عيد حي االخوة شوال قصابـــــــــة زنادرة عبد العزيز 001

 يوم عيد اول  شارع االمير عبد القادر قصابـــــــــة عامـــر بن يوسف 004

 يوم عيد اول  30حي شوال رقم  قصابـــــــــة سحنون محفوظ 000

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 قائمــة المداوميـن لموزعـي الحليـب

  خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 8102

 العنــــــــــــــــــــــــوان اللقب و االسم الرقم

 عين السلطان-الخميس حرشوني منير  10

 العطاف-العامرة-العبادية بدراني محمد 18

 عين الدفلى-عريب هدلي بن عبد اهلل 12

 عين الدفلى هدلي الديواني 12

 جندل حركات احمد 12

 سيدي لخضر هامل بوزيان 10

 الحسينية-بومدفع خليج جياللي 10

 عين الدفلى لعروبي عبد الناصر 12

 الروينة-زدين بن كورة حمزة 19

 عين بويحي-العطاف -تيبكرنانين لكحب مختار 01

 بئر ولد خليفة-برج االمير خالد خبازي امين 00



 
 

 

 مليانة شركة زريقي جيالمين 08

 جليـــــــدة عمران محفوظ 02

 العطاف قرين صالح 02

 بوراشد مغراوي احمد 02

 بوراشد بشارف عبد الرحمن 00

 العامرة هني احمد 00

 روينة بن مبارك رشيد 02

 العطاف شنونة ليلى 09

 -عين الدفلى - بريك بريك 81

 المخاطرية.-عريب بن عمر احمد 80

 مورةــــع طرشون محفوظ 88

 دـــــــبوراش خيدر موسى 82

 جمعة اوالد الشيخ.-بطحية-الماين فلوس جمال 82

 دةــــــــــجلي بوزيدي  بوعالم 82

 ةـــــــــــمليان الفرقوقي حسين 80

 حمام ريغة-عين التركي-عين البنيان تخريست عبد القادر 80

 بئر ولد خليفة-طارق ابن زياد-عين االشياخ سعداوي جمال 82



 
 

 

 العبادية-العطاف  شوط فتحي 89

مرادموساوي  21  دةـــــــــــجلي 

 واد الجمعة زوار عبد الرحمن 20

 بربوش-واد الشرفة محمودي اسماعيل 28

 تاشتة-سيدي بوعبيدة شقاليل محمد 22

 العامرة ملياني واضح 22

 عين الدفلى عتو امحمد 22

 العامرة شرايف بدر الدين 20

 بن عالل-عريب مزيان محمد 20

 بلعاص سغيد عبد اهلل 22

 خميس مليانة نجام حسين 29

 مخاطرية -عين الدفلى نومري طاهر 21

 عـــــــــريب نقطة بيع عريب. 20

 عين الدفلى حمالوي رشيد 28

 خميس مليانة ناظور بلقاسم 22

 بن عالل بوشول احمد 22

 بئر ولد خليفة سعداوي جمال 22



 
 

 

 العامرة خلج بن يوسف 20

 مليانة بن قفة عبد القادر 20

 خميس رحمون رفيق 22

 جندل جادي معمر 29

 خميس معاص رفيق 21

 العبادية  مدوار شريف 20

 العطاف دحماني يوسف 28

ة سميرـــــزراول 22  عين الدفلى 

 عين السلطان بن علي محمد 22

 عين الدفلى فياللي رقية 22

 مليانة حساني رابح 20

 عين الدفلى مساهل فاطمة 20

 سيدي لخضر خلوف فتحي 22

 العطاف شوط اعمر  29

 تاشتة وسيدي حمو  جودي عبد الرزاق 01

 عريب طهاري بلحاج 00

 عين الدفلى  كواش عبد الهادي  08



 
 

 

 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

 

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج الحليب المبستر
 خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 8102

 

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

ثاني يوم عيد وأول  الحليب المبستر ملبنة عريب 34  

ونيس ملبنة 30 المبستر الحليب  ثاني يوم عيد وأول    

 

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 التجـــــارةمديريـــــة 

 واليـة عين الدفلـىل

 

  

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج السميد و مشتقاتـه 
 خالل عطلة  عيد االضحى  المبارك لسنة 8102

  

  

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

ثاني يوم عيد وأول  السميد  و الدقيق وحدة سيم 10  

الظهرة وحدة 18 الدقيق و  السميد  ثاني يوم عيد وأول    

    

 

 

 

 



 
 

 

 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريـــــة التجـــــارة

 واليـة عين الدفلـىل

   

 قائمة المداومين لمحطات الخدمات "نفطــــال"
 خالل عطلة  عيد االضحى  المبارك لسنة 8102

 تاريخ المداومة العنــــــــوان المتعامـــــل الرقم

يوم  ، ثالث ورابعثاني وأول  افــالعط 12الطريق الوطني رقم  " نفطالGDالمسير المباشر " 34  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  خميس مليانةحي سوفاي بلدية   " نفطالGDالمسير المباشر " 30  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  خميس مليانةشارع العقيد بونعامة  " نفطالGDالمسير المباشر " 30  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  ةـــالروين 12الطريق الوطني رقم  " نفطالGDالمسير المباشر " 31  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  جليدة شمال الطريق السيار شرق/غرب  " نفطالGDالمسير المباشر " 34  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  جليدة جنوب الطريق السيار شرق/غرب " نفطالGDالمسير المباشر " 30  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  عين الدفلى )مقابل للمركب الرياضي( " نفطالGDالمسير المباشر " 30  

يوم ، ثالث ورابعثاني وأول  تيبركانين الطريق السيار شرق/غرب  " نفطالGDالمسير المباشر " 31  

 


