
الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

1437ه(2015م) لسنة محرم عطلة أول قائمة المداومين خالل

بلديـة عين الدفلى

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول محرمشارع فلسطينمخبــزة احمدداد01
أول محرمشارع الزنداريمخبــزةلندار عبد القادر02
أول محرماوت20شارع مخبــزةحمرات عبد اهللا03
ثاني محرمشارع االمير عبد القادرمخبــزةمداني بن يوسف04
ثاني محرمحي عين البيضاءمخبزةUNOالمركز التجاري 05
ثاني محرمحي شوالمخبــزةحمادي اعمر 06
ثالث محرمحي ناجممخبــزةبطاهر علي 07
ثالث محرمحي شوالمخبــزةبراهيمي جياللي08
ثالث محرمحي شوالمخبزةكالسي عمر شريف09
اول محرمحي مازونيمحطة وقودفرج بلقاسم10
ثاني محرمشارع االمير عبد القادرمحطة وقوداسماعيل يمينة11
ثالث محرمجسر الباشا حي قانبومحطة وقوداحمد سايح بوعبد اهللا12
اول محرمحي ناجم بالقرب من قهوة قلوازمطعـــــــمسميرة طارق13
ثاني محرمحي ناجممطعـــــــمكوشي جمال14
ثالث محرممسكن300حي مطعـــــــملونيس مصطفى15
أول و ثالث محرمحي المرقب مطعـــــــمنجاري بن حاج علي عبد القادر16
اول محرمحي االخوة شوالمغــــــازةلخضاري عبد الحق17
اول محرمحي االخوة شوالمواد غذائية عامةمالح الطاهر18
اول محرمشارع الشهداءمواد غذائية عامةسعدي سعيد امقران19
اول محرمشارع الزنداريمواد غذائية عامةبطام رابح20
ثاني محرمشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةسليمانخالص حاج 21
ثاني محرمحي االخوة شوالمواد غذائية عامةمقابلي كمال22



ثاني محرمحي االخوة شوالمواد غذائية عامةعربوش جمال23
ثاني محرمحي حاج صادوقمواد غذائية عامةفلفول حمزة24
ثالث محرمشارع االمير عبد القادرعامةمواد غذائية رواف سفيان25
ثالث محرمشارع الزنداريمواد غذائية عامةبن يمينة بشير 26
ثالث محرمشارع الزنداريمواد غذائية عامةسمان ناصر 27
ثالث محرمحي مازوني مواد غذائية عامةيعقوب ابراهيم28
محرماول حي خياطمواد غذائية عامةلمياءجفر 29
اول محرمحي خياطمواد غذائية عامةحسام مصطفى30
اول محرمشارع الشهداءمواد غذائية عامةتيبريبي موسى31
اول محرمحي عطافيمواد غذائية عامةعمروش احمد32
ثاني محرمحي عطافيمواد غذائية عامةمرايمي دحمان33
ثاني محرمفلسطينشارع مواد غذائية عامةشرقي عبد القادر34
ثالث محرمشارع الشهداءمواد غذائية عامةس جعفريلون35
ثالث محرمفرقة الفغايلية مواد غذائية عامةجبور بلقاسم36
اول محرمنداريز شارع الخضر و فواكه بلقاسم أمال زوجة سعادو37
ثاني محرمشارع الشهداءخضر و فواكهسعدي سفيان 38
اول محرمحي ناجمخضر و فواكهعبد القادرقاسم 39
السوق المغطاة للمالبس مقابل قصابة قلواز موسى40

متقن ابن خالدون
اول محرم

اول محرمللخضر و الفواكهالسوق المغطاةقصابةتاحي محمد41
ثاني محرمحي حاج قدورقصابةمغراوي عبد القادر42
ثاني محرمحي خياطقصابةسعدوت فتيحة زوجة مقدم43
ثالث محرمحي خياطقصابةرحبو رابح44
اول محرمشارع فلسطين البيض و الدواجنسعادو محمد45
اول محرمحي شوال البيض و الدواجنباش حكيمر اد46
ثاني محرمحي الخشاب بيض و دواجنريبوح يوسف47
ثالث محرمحي خياطبيض و دواجنسعدوت خديجة زوجة تمام 48



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

عطلة أول محرم لسنة 1437ه(2015م)  قائمة المداومين خالل

بلديـة جليدة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول محرممركزجليدة مخبـــــــزةزحافي حاج محمد01
ثاني محرمجليدة مركزمخبـــــزةبوستة بلقاسم02
ثالث محرمالقرية الفالحيةمخبـــــزةتركية بن ميرة03
اول محرمجليدة مركزمخبـــــــزةمبدوع محمد04
ثاني محرمجليدة مركزمخبـــــزةتوبرينات محفوظ05
اول و ثالث محرممركزجليدة محطة وقودبوقطيفة عبد القادر06
ثاني محرمجليدة مركزمحطة وقودرايس الجياللي 07
اول محرمجليدة مركزغاز البوتانبوزار قوادري محمد08
اول و ثالث محرممسكن جليدة32حي EPLFمطعمقاري بلقاسم 09
ثاني محرمجليدة مركزمطعمبوبزول لخضر10
اول محرمحي البناء الجاهز جليدةعامةمواد غذائية بوكريطة أحمد11
ثاني محرمجليدةEPLFمسكن 32حي مواد غذائية عامةزهار بن زهار عبد اهللا12
ثالث محرمالقرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةقويدر موساوي بلقاسم13
مسكن اجتماعي 78مشروع مواد غذائية عامةبن عيني عبد اهللا14

جليدة
محرماول 

ثاني محرمفرقة الطواهرية جليدةمواد غذائية عامةلعمامري فاطمة15
ثالث محرمشارع بسكري جليدة مواد غذائية عامةمرابطي مصطفى 16
اول محرمالقرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةنون الحاج 17
محرمثاني فرقة الطواهرية جليدةمواد غذائية عامةمشتة مراد 18
ثالث محرمالقرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةبلحاج زكريا19
اول محرممسكن إجتماعي 78مشروع مواد غذائية عامةجلولي عبد القادر20
ثاني محرمجليدة مركزمواد غذائية عامةبن كحلة مسعود21



ثالث محرمشارع حواس جليدةمواد غذائية عامةطاهر عويدات عبد الرحمان22
اول محرمماي جليدة01شارع مواد غذائية عامةيوسفي رضا23
ثاني محرمحي البناء الجاهز جليدةمواد غذائية عامةبونوارة أحمد24
ثالث محرمالقرية الفالحية جليدةمواد غذائية عامةتركية عبد القادر25
اول محرمالفالحية جليدةالقرية مواد غذائية عامةبزيو عبد القادر26
ثاني محرمفرقة الطواهرية جليدةمواد غذائية عامةلعريبي عبد الرزاق27
EPLFمسكن 32حي مواد غذائية عامةشطي محمد28

جليدة
ثالث محرم

اول و ثالث محرمأوت جليدة20حي خضر و فواكهداود محمد29
ثاني محرمجليدة مركزخضر و فواكهلعريبي بلقاسم 30
اول و ثالث محرمجليدة مركزقصابة عبادة بلقاسم31
محرمثانيجليدة مركزقصابة خدة سعدة32



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

1437ه(2015م) لسنة اول محرم عطلة قائمة المداومين خالل

بلديـة بوراشد

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول محرمبوراشد مركززةمخبــــــــــقاضي توفيق01
ثاني محرمبوراشد مركزمخبـــــــــزةقاضي محمد02
اول محرمبوراشد مركزمخبــــــــــزةبلدي عبد الرحمان03

ثاني محرمبوراشدكروشةمخبـــــــــزةحي محمد04

ثالث محرمحوش القايد مركزمخبـــــــــزةبرادعي احمد05

اول محرمبوراشد مركزمواد غذائية عامة كبير جياللي06
ثاني محرمبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي عبد القادر07
ثالث محرمبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي محمد بن طاهر08
اول محرمبوراشد مركزمواد غذائية عامة قاضي موسى09
ثاني محرمبوراشد مركزمواد غذائية عامة زنداقي محمد10
ثالث محرمبوراشد مركزمواد غذائية عامةتيبربي بلقاسم11
اول محرمفرقة الونادة بوراشدمواد غذائية عامة بشارف علي12

ثاني محرمفرقة اوالد سي احمد بوراشدمواد غذائية عامة عيساني موسى13

ثالث محرمفرقة الونادة بوراشدمواد غذائية عامة بشارف الحاج14

اول محرمفرقة كدية الزبوج بوراشد مواد غذائية عامة مالح عبد الغني15

ثاني محرمفرقة اوالد سي احمد بوراشدمواد غذائية عامة بغدالي منصور16

اول،ثاني و ثالث محرمبوراشد مركزقصابة محمدمغراوي 17



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

1437ه(2015م) لسنة عطلة اول محرم قائمة المداومين خالل

بلديـة جمعة اوالد الشيخ

المداومةتاريخ وانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة عبد القادر خداوي رابح01
ثاني محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة بوتليس محمد02
ثالث محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة بوبكر فاطمة 03
أول محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة حسني محمد04
ثاني محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة قاري عيسى05
ثالث محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة عبد القادر خداوي لخضر06
أول محرمالجمعة مركزمواد غذائية عامة حسني جياللي 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

1437ه(2015م)  لسنة عطلة اول محرم قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة العامـــــــرة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول محرمCNEPحي مخبــــــــزةدحمان أحمد01
ثاني محرمشارع عيسى محموديمخبــــــــزةزيرق عبد اهللا 02
ثالث محرمحي سيدي مرزوقمخبــــــــزةمحمدمحنون 03
أول محرمشارع عيسى محموديمخبــــــــزةجلولي علي04
ثاني محرمجوان19شارع مخبــــــــزةشعشوعة خيرة05
ثالث محرممسكن50حي مخبــــــــزةطرشون عبد اهللا06
محرم،ثاني و ثالثأولالعامرة مركزمحطة خدماتمحمودي عبد القادر07
محرمأول و ثالثمسكن50حي مطعــــــــــــميوسفي محمد08
محرمثانيجوان 19شارع ممطعـــــــبومالل فيصل09
أول محرمحي الرحاحلةمواد غذائية عامة برادع احمد10
ثاني محرمجوان19شارع مواد غذائية عامة فرقوس محمد11
ثالث محرمالعامرة مركزمواد غذائية عامة سماعيل رملة 12
أول محرم04مسكن عمارة أ رقم 50حي مواد غذائية عامة فياللي محمد13
ثاني محرمالعامرة مركزمواد غذائية عامة حمراني مختار14
أول محرمحي االخوة مشاليمواد غذائية عامة مشالي موسى15
ثاني محرمحي الزروقي أحمدمواد غذائية عامة هني اسماعيل 16
ثالث محرمشارع علي محمودمواد غذائية عامة بن سعيد زهرة 17
أول محرمالعامرة مركزمواد غذائية عامة عزرين جلول18
ثاني محرمالعامرة مركزمواد غذائية عامة بومسعود علي19
ثالث محرمشارع عيسى محمودمواد غذائية عامة حاج محمد رابح20
أول محرمالعامرة مركزمواد غذائية عامة SARLاسواق العامرة21
ثاني محرمجوان العامرة19شارع مواد غذائية عامة زرقي فاروق22



ثالث محرمشارع عبد اهللا مشاليخمواد غذائية عامة سكال جياللي23
أول محرمحي المستقبل العامرةمواد غذائية عامة بوكدرون بن يوسف24
ثاني محرمالمركز التجاريمواد غذائية عامة يخلف عمر25
ثالث محرمالقرية الفالحيةمواد غذائية عامة عقون فاتح26
أول محرمشارع موسى طيبيمواد غذائية عامة طرفة فاتح27
ثاني محرم02رقم مسكن العمارة30حي مواد غذائية عامة محمودي عبد اهللا28
اول محرمجوان19شارع قصابةقلواز ياسين29
ثاني محرمشارع احمد مدغريقصابــــةنومري مراد30
ثالث محرمالسوق المغطاةقصابــــةجرموني عبد اهللا31
اول محرمشارع موسى طيبيقصابــــــةقلواز رمضان32
ثاني محرمالمغطاةالسوق قصابــــــةبريك محمد33
ثالث محرمشارع موسى طيبيقصابــــــةولد سعيد فتحي34



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

1437ه(2015م) لسنة اول محرم عطلة خالل قائمة المداومين

بلديـة المخاطرية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول،ثاني و ثالث محرمالمخاطرية مركزمخبـــــــــــزةعثماني أحمد01
اول و ثالث محرمفرقة المغارسةغاز البوتانهدلي عبد اهللا02
ثاني محرمالمخاطرية مركزغاز البوتانمطاي محمد03
اول،ثاني و ثالث محرممركزالمخاطريةمطعــــــــم محمودي يحي04
اول محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه لوقاسي محمد05
ثاني محرمفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة+خضر و فواكه مالحي بن يوسف06
ثالث محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه داودي أحمد07
اول محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه أحمدبراهيمي 08
ثاني محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه مدبر محمد09
ثالث محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكه مقران احمد10
اول محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة مطاي احمد11
ثاني محرمفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مالحي عبد القادر12
ثالث محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامةعثماني عيسى13
اول محرمالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة يوسفي شريف14
ثاني محرمفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة قدار خديجة15
ثالث محرمفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مدرس علي16
اول محرمفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة مالحي محمد17
اول و ثالث محرمالمخاطرية مركزقصابـــــــةجبار سيد علي18
ثاني محرمالمخاطرية مركزــةقصابــــشمالل علي19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

1437ه(2015م)  لسنة عطلة اول محرم قائمة المداومين خالل

بلديـة عريب

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول محرمحي علي ماحين ـزةمخبــــــــبن حليمة جلول01
ثاني محرمالمهارةحي زةمخبـــــــــمصراوي أحمد02
ثالث محرمشارع لعالوي دحمانزةمخبـــــــيحي امحمد نور الدين03
اول و ثالث محرمفرقة واد بدةغاز البوتانمحمدحمداني 04
ثاني محرمحي الزاويةغاز البوتانسعادي محمد05
اول و ثالث محرمشارع المسجد العتيقمطعــــــــم حميش رمضان06
ثاني محرمعريب مركزمطعــــــــم بن كراولة بوشارب07
اول محرمحي المحطةمواد غذائية عامة أحمد حسان عبد القادر08
ثاني محرمحي علي ماحينمواد غذائية عامة طيابين سمير09
ثالث محرمعريب مركزمواد غذائية عامة عزيزو توفيق10
اول محرمحي لكادات عريبمواد غذائية عامة زراولة زيان11
ثاني محرم01حي التجزئة رقم مواد غذائية عامة يمينةزروال12
ثالث محرمحي التعاونياتمواد غذائية عامة زراولة امين13
اول محرمفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامة قويدر عيسى عبد اهللا14
ثاني محرمحي الزاويةمواد غذائية عامة صالل حليمة15
ثالث محرمشارع عزيزو عبد القادرمواد غذائية عامة دهنجي بوعالم16
اول محرمحي المسجد العتيقمواد غذائية عامة محمد قرياتي بلقاسم17
ثاني محرمعريب مركزمواد غذائية عامة علي ماحين بلحاج18
ثالث محرمعريب مركزمواد غذائية عامة بن حليمة بلقاسم19
محرماولحي الزاويةمواد غذائية عامة تمطاوسين محمد20
محرماولالسوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهتيزغة احمد21
محرمثانيالسوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهفراحي عبد القادر22
محرمثالثالمغطاة عريب مركزالسوق خضر و فواكهعماريش محمد23
محرماولالسوق المغطاة عريب مركزخضر و فواكهبن عدة زيان24



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م) لسنة عطلة اول محرم قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة جنـــــــــــــدل

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اول محرمبن زينة جندلشارع مخبزةخيال بن ميرة 01
ثاني محرمحاج عابد جلول جندلشارعالمخبزةحاجي منور02
ثالث محرمشارع بن حركاتمخبزةبن شريفة عبد الجكيم03

اول محرمعيسىشارع بن سيدي مخبزةمقاريز الزهرة04
ثاني محرمشارع بن حركات جندل مخبزةبن شريفة عبد الحكيم05
اول،ثاني و ثالثشارع بلوناس محمدمحطة خدماتحمليلي أحمد06
اول محرمشارع بن سيدي عيسى الميسومغاز البوتانزرزيف عبد الجليل07
محرمثاني شارع بلوناس محمدغاز البوتانبن عزيزة محمد08
العابدي09 اول،ثاني و ثالثطريق المدية03تجزئة رقم مــــمطعبن يوسف
اول محرمحي الدردارةمواد غذائية عامةحمادوش لخضر10
ثاني محرممسكن119حي مواد غذائية عامةعبدلي بوجمعة11
ثالث محرمجندل مركزمواد غذائية عامةموصلي عبد القادر12
اول محرمشارع شباك جلولمواد غذائية عامةبن عيسىفغالي13
ثاني محرمحي الملعبمواد غذائية عامةبلكاتب كريم14
ثالث محرمحي الملحقمواد غذائية عامةهانو سعيد15
اول محرمحي لطفيمواد غذائية عامةبن نواعي لخضر 16
محرماول حي الملعبخضر و فواكهبلقاسم عبد القادر17
ثاني محرمحي الملعب خضر و فواكهالعابدي رابح18
ثالث محرمشارع سلوانياللحوم و الدواجنبن زرهودة الجياللي19
اول محرمحي الملعباللحوم و الدواجنالطاهر علي اعمر20



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهوريةا
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة اول محرم قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة واد الشـــــرفاء

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
محرماول،ثاني و ثالثواد الشرفاء مركز مخبزةشكيرين  رمضان  01
محرمو ثالثاول،ثانيبونعامةمحطة خدماتورثة سبع محمد02
محرماول،ثاني و ثالثواد الشرفاءمطعـــمعبدلي عماد03
محرماول،ثاني و ثالثواد الشرفاء مركزغاز البوتانشكيرين جلول 04
اول محرمعمورة مركزمواد غذائية عامةعمور ميلود05
ثاني محرمواد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةبرقية الطاهر06
ثالث محرمعمورة مركزمواد غذائية عامةشناف حناشي07

أول محرمعمورة مركزمواد غذائية عامةبن قسمية سفيان08
اول و ثالث محرمواد الشرفاء مركزاللحوم و الداجنبلمباركي محمد09
ثاني محرمعمورة مركزاللحوم و الدواجنشيخي ميسوم 10



الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الجمهورية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

وشــــــــــــبرببلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اول و ثالث محرم 02شارع بطاهر رقم مواد غذائية عامةغزالي عمر01

ثاني محرمبربوش مركز مواد غذائية عامةدحماني اعمر02

اول و ثالث محرم بربوش مركزمواد غذائية عامةخياطي محمد 03

ثاني محرمبربوش مركزمواد غذائية عامةمعمري نورالدين 04

اول و ثالث محرم شارع ملوك مواد غذائية عامةخياطي محفوظ05



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

اخـــــــــعين األشيبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اول محرممصطفى فروخيحي مخبزةدراج محمد01
ثاني محرم قرية االشياخمخبزةشيبوط عبد الحليم02
عين شارع اول نوفمبر مخبزة صناعيةالعصنوني عباس03

االشياخ
ثالث محرم

اول و ثالث محرم حي لكاداتغاز البوتانسبيح عمار04
ثاني محرمشارع أول مايغاز البوتانسحنون محمد الزين 05
اول محرمشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةخفي علي06
ثاني محرم شارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةشيخ بتقة 07
ثالث محرمقرية لشياخمواد غذائية عامةشرير محمد08
اول محرمشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةبن شيخ امين09
ثاني محرم شارع الرئيسيمواد غذائية عامةيعقوبي زكرياء10
ثالث محرمحي المسجدمواد غذائية عامةخبشر عبد النور11
اول محرمشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةقادة احمد12
أول , ثاني و ثالث محرمشارع أول نوفمبرقصابــــــــــةحريزي  صفية  زوجة  لخضاري13



الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الجمهورية 
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

ناـــــعين السلطبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
محرم, ثاني و ثالث اولعين السلطاناوالد بلقاسممخبزة صناعيةقعلي بورقعة زرو 01

محرماول و ثالثواد الشعيبةغاز البوتانناصي بوعالم02

محرمنيثاواد حليلغاز البوتانبن سعيد امحمد03

اول محرمعين السلطان مركزمواد غذائية عامةحابي احمد04

ثاني محرم واد الشعبيةمواد غذائية عامةشمبازي عائشة05

ثالث محرمعين السلطان مركزمواد غذائية عامةبويحي العيد06

اول محرمعين السلطان مركزمواد غذائية عامةالعجالي عبد القادر07

ثاني محرم أوالد بلقاسممواد غذائية عامةحاج الطيب امحمد08

ثالث محرمعين السلطان مركزمواد غذائية عامةركاب الطيب09

محرماول و ثالثعين السلطان مركزخضر و فواكهجلولشملة 10

محرمثاني عين السلطان مركزخضر و فواكهزيتوني أحمد11

محرماول و ثالثعين السلطان مركزبيع الدواجنبن حاج امحمد حسين12

محرمثاني عين السلطان مركزقصابـــــةبن سونة عبد الكريم13



الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الجمهورية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

ةــــــــــــواد الجمعبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم

اول محرممطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبومدل احمد 01

ثاني محرم مطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوبكر احمد02

ثالث محرمالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةجالب الجياللي03

اول محرمالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةالوزاني العيد04

ثاني محرم الفالحيةالقرية مواد غذائية عامةقديان عبد اهللا05

ثالث محرمالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقسوم عبد القادر06

اول محرممطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةزناتي جوهر07



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة خميس مليانـــــــــــــة

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
أول محرمحي الدردارة مخبزة نورة الصادق01
ثاني محرمشارع بلسعديمخبزةنورة حكيم 02
ثالث محرمشارع جعدان الطابق االرضي مخبزةبن دحمان موسى 03
أول محرمحي حاليمي مخبزة شريفي ابراهيم 04
ثاني محرمحي الدردارة مخبزة سالمي عبداهللا 05
ثالث محرمشارع بلسعدي مخبزة فرنيني الياس 06
أول محرمشارع غيدة مخبزة طهرات عبد الرزاق 07
ثاني محرمامعمر حي سيدي مخبزةلبط فريد 08
ثالث محرمحي الدرادارةمخبزةلطرش بن يوسف09
أول محرمجعدان شارع مخبزةكراش محمود 10
ثاني محرمحي حاليمي  محمد مخبزةكحيلة اعمر 11
ثالث محرمبوقارة  امحمد شارع مخبزةبلكحل سليم 12
أول محرمحي سوفاي مخبزةلونيس  عبد القادر13
ثاني محرماكتوبر 17حي مخبزة براهيمي محمد14
اول و ثالث محرمالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانموجد محمد 15
ثاني محرمالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانبوجبير يحي  16
اول،ثاني و ثالث محرمشارع بلسعدي عبد القادرمحطة وقودلراشيش عبد القادر17
أول محرمشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمحاج عليم الهادي 18
ثاني محرمشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمحواسني سالم 19
ثالث محرمشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــمالعابدي ام الخير 20
أول محرمشارع بوقارةمطعــــــــــممشاش عبد النور21



أول محرمشارع العقيد بوقارةخضر و فواكهحباك بن عيسى22
ثاني محرمشارع العقيد بوقارةخضر و فواكهمبارك بن عيسى 23
ثالث محرمشارع مالكي سرحانخضر و فواكهبلهتهات او عيسى 24
أول محرمشارع بوعمرانيخضر و فواكهبوعزني حميد 25
ثاني محرمحي بن عبد اهللا احمدفواكهخضر و بن لشهب عمار 26
أول محرمشارع االخوة مسوسمواد غذائية عامةكلكال محفوظ 27
ثاني محرمشارع بلسعديمواد غذائية عامةفالق بختة 28
ثالث محرمحي حاليميمواد غذائية عامةمصطفى قوادري مجاهد 29
أول محرمبلسعدي عبد القادرشارع مواد غذائية عامةشرفاوي محمد أمقران30
ثاني محرمحي السالم مواد غذائية عامةزياني محمد31
ثالث محرمشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةفالح عبد القادر32
أول محرم26شارع االخوة موجار رقم مواد غذائية عامةعزون سيد أحمد33
ثاني محرم40الدردارة رقم حي مواد غذائية عامةشرقي أحمد34
ثالث محرمشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةعامر سحنون35
أول محرمشارع باستورمواد غذائية عامةقاسم سيد احمد 36
ثاني محرمحي سوفايمواد غذائية عامةزنيني مصطفى 37
ثالث محرمحي الحدائقمواد غذائية عامةحوحاش فاطمة 38
أول محرمشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةكريال موسى 39
ثاني محرمشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةشريفي يوسف40
ثالث محرمشارع بلسعدي عبد القادرمواد غذائية عامةبلعباس علي41
132حي السالمقصــــــابةاحمدصحراوي42 LSPأول محرم
ثاني محرمحي السالمقصـــــابةفضيلمناد 43
ثالث محرمشارع بلسعديقصــــــابةمكالتي خالد44
أول محرمحي سوفاي بيع اللحوم البيضاءعطابي عبد الرحمان45



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

رـــــــسيدي لخضبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
أول محرمحي خليف مخبزةصغير موح سيد علي 01
ثاني محرم03التجزئة رقم مخبزةبن عدة محمد 02
ثالث محرمسيدي لخضرسواعدي شارع مخبزة لبط عادل 03
أول محرمشارع اول نوفمبر مخبزة صناعية جوجة بوزيان 04
اول و ثالث محرم04الطريق الوطني رقم محطة الوقودنحازية رمضان05
ثاني محرموسط المدينةمحطة الوقودعامرين العربي 06
أول محرم04الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةكلوة الشريفة07
ثاني محرمشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةسلماني عبد اهللا08
ثالث محرم04حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةعيشوني محمد09
أول محرموسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةبولوحين عبد القادر10
ثاني محرم04الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةعتبة بلقاسم11
ثالث محرموسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةاوزقزو علي12
أول محرمشارع حشامةمواد غذائية عامةمحمد بوزيان عبد الرزاق13
ثاني محرمشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةاوباجي بالل14
ثالث محرممسكن48حي مواد غذائية عامةجعفر مصطفى15
أول محرموسط المدينةمواد غذائية عامةناجي أحمد16
اول , ثاني و ثالث محرم04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمخلوف مجيد 17
اول و ثالث محرمالشارع الرئيسيقصابـــــــــــةبوررقة  حسين18
ثاني محرمشارع اول نوفمبرقصابـــــــــــةطفياني محمد19



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

الدـــــــبرج األمير خبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اول و ثالث محرمبرج االمير خالدحي النصر  مخبزة  سالملاحميدي عبد 01

ثاني محرمبرج االمير خالدشارع احمد غول مخبزة  روباش  اعمر02

اول و ثالث محرمفرقة اوالد عليغاز البوتاندمسيف أح03

ثاني محرمفرقة اوالد عليغاز البوتانبلباش محمد04

اول و ثالث محرمبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمبوجمان محمد05

ثاني محرمبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمدعاس الزاهي06

أول محرمبرج االمير خالدمواد غذائية عامةخيال عائشة 07

ثاني محرمبرج االمير خالدمواد غذائية عامةمساك محمد08

ثالث محرم03حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةحميدي محمد09

أول محرمالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةوعيل حكيم10

ثاني محرمبرج االمير خالدمواد غذائية عامةقطاش ام الخير11
ثالث محرمبرج االمير خالدمواد غذائية عامةمدغاغ العيد12
أول محرمقرية الفالحيةمواد غذائية عامةسيف احمد13
اول و ثالث محرماالمير خالد مركزبرج قصابـــــة تمار محمد14

ثاني محرمبرج االمير خالد مركزقصابـــــةتيرسان سعيد15



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م) لسنة عطلة اول محرم قائمة المداومين خالل

ادـــــــــــــطارق بن زيبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اول , ثاني و ثالث محرمالطريق الرئيسيمحطة خدماتطيبوني محمد01
اول و ثالث محرمطارق بن زياد مركزمطعـــــــملوزي محمد02

ثاني محرمطارق بن زياد مركزمطعـــــــممير موسى03

أول محرمحي تانوتمواد غذائية عامةساسي رابح04
ثاني محرمطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامة+غاز البوتانمجبار بومدين05
ثالث محرمحي تانوت طارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةكفيف سعيد06
أول محرمطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبوبكر علي07
ثاني محرمحي تانوتمواد غذائية عامةمحمدقرابن08
ثالث محرمطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةصاب احمد09
أول محرمطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةجير بلقاسم10
اول و ثالث محرمحي تانوت بجانب الثانويةقصابــــــةتدرس عبد الغني11

ثاني محرمطارق بن زياد مركزقصابــــــةمجبار عبد القادر12



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

1437ه(2015م)  لسنة عطلة أول محرم قائمة المداومين خالل

ةــــــــبئر ولد خليفبلديــــــــة 

تاريخ المداومةالعنـواننوع النشاطاللقب و االسم الرقم
اول و ثالث محرمبلدية بئر ولد خليفة مركز مخبزة اليفي كريم 01

ثاني محرمبئر ولد خليفة شارع ابن باديس مخبزةقيرود فواز 02

اول و ثالث محرمبئر ولد خليفة مركزغاز البوتانبن ستي يحي03

محرمثاني بئر ولد خليفة مركزغاز البوتانخبازي علي04

اول , ثاني و ثالث محرمشارع عبد الحميد بن باديس مطعـــــمحشادي محمد05

أول محرمبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةبحرية عبد القادر06
ثاني محرمبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةطاهر عويدات سعدة 07
ثالث محرمولد خليفة مركزبئر مواد غذائية عامةحاج جياللي سعيدة08
أول محرمبئر ولد خليفة مركزحي خوشيمواد غذائية عامةرحلي بدر الدين09

ثاني محرمبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةررقة الهادي بو 10

ثالث محرمبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةقوجيل حسام11

أول محرمالشهداءشارع خضر و فواكهعيسى شريف12

ثاني محرممركز البلديةخضر و فواكهعيوني عبد الرحمن13
ثالث محرمحي الوزينخضر و فواكهعاشور رمضان14

اول و ثالث محرمبئر ولد خليفة مركزقصابــــــةجياللي ديممحا15

ثاني محرمبئر ولد خليفة مركزقصابــــــةاوشبر سعيد16



الشعبيـة الديمقـراطية الجزائرية الجمهوريـة
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة الروينـــــــــــة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول محرمنوفمبرشارع أول مخبزة صناعيةشعشو أبو بكر الصديق01
ثاني محرمجنان الحر الروينةمخبزةرمالي رضا02
ثالث محرمفرقة سيدى حمومخبزهشيشة حسين03
اول محرممركزالروينةمخبزهخلودة لقوس على04
اول و ثاني محرم04طريق الوطني رقم:مطعمبن سعيد عبد القادر05
اول محرمالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةبن كردرة احمد06
ثاني محرمساحة أول ماي الروينةمواد غذائية عامةبنور محمد07
ثالث محرمسيدي حمومواد غذائية عامةفرصاوي محمد08
اول محرمشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةفالح عبد الحق09
ثاني محرمشارع الشهداء مواد غذائية عامةطرفي احمد10
ثالث محرمشارع الشهداءمواد غذائية عامةبن كريدرة الحاج11
اول محرمفرقة سيدي حمو مواد غذائية عامةخليج عمر12
ثاني محرمشارع الشهداء مواد غذائية عامةبن سعيد محمد13
ثالث محرمحي الجسرينمواد غذائية عامةملياني محمد14
ثاني محرمحموسيديمواد غذائية عامةفرحاوي محمد 15
ثالث محرمفرقة السعايدية مواد غذائية عامةبن حمادة يوسف 16
اول محرمحي الجسرين مواد غذائية عامةخيثر عبد اهللا17
ثالث محرمشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةبرابح عبد اهللا18
اول محرمقالبحيمواد غذائية عامةخربة عبد الواحد19
ثاني محرمالشهداءشارعمواد غذائية عامةشرير حسين20
ثالث محرماحمدأزيانشارعمواد غذائية عامةبن عربية رضوان21
اول محرمشارع الشهداء خضر وفواكهبن عبد المالك هاشمي22



ثاني محرمشارع الشهداءخضر وفواكهبن عربية قويدر23
ثالث محرمشارع الشهداءخضر وفواكهملياني كمال24
اول محرمشارع الشهداءخضر وفواكهبلعيد عبد اهللا25
ثاني محرمشارع أول ماي خضر وفواكهبلعيد لخضر 26
اول محرمالروينة مركزقصابة بن موسى عبد اهللا27
ثاني محرمشارع الشهداءقصابةبن قادة عبد القادر28
ثالث محرمنوفمبر01شارع الدواجنبيع بلخوخ عبد اهللا29



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة زدين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول محرمزدين مركزمواد غذائية عامةبلحاج علي محمودنجاري01
ثاني محرماوالد سيدي يحيمواد غذائية عامةفالح احمد02
ثالث محرمفرقة الزعارطةمواد غذائية عامةكوري محمد03
اول محرمالمركز الجديد زدينمواد غذائية عامةقاضي يحي04
ثاني محرمقديمةالزدين مواد غذائية عامةمداني علي05
ثالث محرمزدين مركزخضر وفواكه+ مواد غذائية عامة نجاري بلحاج علي محمد 06
اول محرمالمركز القديمممواد غذائية عامةبوصوفي محمد07
ثاني محرمالمركز القديممواد غذائية عامةبوطاقة أحمد08
ثالث محرمأوالد سيدي يحي واد غذائية عامةمفالح أحمد09
اول و ثالث محرمالمركز القديم زدينخضر وفواكهمديوني يوسف10
اول محرمالمركز الجديدبائع دجاجبرادع حميد11
ثاني محرمةزدين القديمبائع الدجاجمحادني زهرة12
ثالث محرمزدين مركزبائع الدجاجمصطفىقاضي 13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة المايــــــــن

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول محرمالماين مركزغاز البوتانرحماني عبد الحميد01

ثالث محرمالماين مركزغاز البوتانجواهري خيرة02

ثاني محرم الماين مركزغاز البوتانعمراوي نورة03

اول محرمفرقة المخفيمواد غذائية عامةحباس محمد04

ثاني محرمفرقة المرجةمواد غذائية عامةخريس أحمد05

اول محرمالماين مركزمواد غذائية عامةشيباح سيد احمد06

ثالث محرمالماين مركزتغذية عامة + خضر وفواكهسمان علي07

اول محرمالماين مركزمواد غذائية عامةبوجلة بلقاسم08

ثاني محرمفرقة الجواهرةمواد غذائية عامةميال خروبي09

ثالث محرمالماين مركزمواد غذائية عامةخرشوش طيب10

اول محرمالماين مركزمواد غذائية عامة + خضر وفواكهخرشوش عبد القادر11



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة العطاف

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول محرم شارع اإلستقالل العطاف مخبزة كبدي بلقاسم 01

ثاني محرم شارع اإلستقالل العطاف مخبزة لعروسي يوسف 02

ثالث محرم سيدي بوعبيدة العطاف مخبزة حشاني عدنان 03

اول محرم مسكن العطاف88حي  مخبزة عمرون فريدة 04

ثاني محرم شارع االستقالل العطاف مخبزة اهللا الحاجقريب  05

ثالث محرم شارع محمد خميستي العطاف مخبزة ملياني عبد القادر 06

اول محرم شارع محمد بوزار العطاف مخبزة الصامت عائشة  07

ثاني محرم شارع احمد ناصر العطاف مخبزة عاشور مريم 08

اول و ثالث محرم سيدي بوعبيدة العطاف محطة وقود + غاز البوتان مختارازيان  09

اول محرم طريق بني بودوان العطاف غاز البوتان عبدات يوسف 10

ثاني محرم شارع احمد ناصر  غاز البوتان فاتح محجوبة 11

اول محرم شارع سي خالد العطاف مطعم عبد اهللا محجابي احمد 12

ثاني محرم شارع محمد بوزار العطاف مطعم زبير محمد 13

ثالث محرم االستقالل العطافشارع  مطعم كبان محمد 14

اول محرم سيدي بوعبيدة العطاف مطعم عساس ابراهيم 15

ثاني محرم المركز التجاري الفرن  مطعم العرجاني فتيحة 16

ثالث محرم شارع محمد بوزار مطعم عبد اهللا محجابي جلول 17

اول محرم شارع محمد بوزار العطاف مواد غذائية عامة كرمي جمالثابت   18

ثاني محرم شارع محمد بوزار العطاف مواد غذائية عامة دلة جياللي 19

ثالث محرم القرية الفالحية العطاف مواد غذائية عامة خديم محمد 20

اول محرم القرية الفالحية العطاف مواد غذائية عامة عثماني بن عبد اهللا 21

ثاني محرم شارع االستقالل العطاف غذائية عامةمواد  ازيان العالية 22



ثالث محرم شارع االستقالل العطاف مواد غذائية عامة بطاهر بولنوار 23

اول محرم شارع حسيبة بن بوعلي مواد غذائية عامة تبوب بلعربي 24

ثاني محرم شارع احمد قسنطيني العطاف مواد غذائية عامة لقصاص محمد 25

ثالث محرم شارع بربارة الحاج مواد غذائية عامة قرفي عبد القادر 26

اول محرم شارع الشهداء العطاف مواد غذائية عامة حمادي كريم 27

ثاني محرم مسكن العطاف88حي  مغازة عربوش جمال 28

ثالث محرم حي الفرن مواد غذائية عامة مختار رحماني عبد القادر 29

اول محرم حي الشيخ بن يحي مواد غذائية عامة حمرات محمد 30

ثاني محرم حي البناء الجاهز أوالد موسى مواد غذائية عامة بوعالم محمد 31

ثالث محرم شارع االستقالل مواد غذائية عامة زيان حمو عبد القادر 32

اول محرم شارع االستقالل مواد غذائية عامة بلقاسم كرمي احمد 33

ثاني محرم شارع االستقالل مواد غذائية عامة سامر عبد القادر 34

ثالث محرم شارع االستقالل مواد غذائية عامة عمورة محمد 35

اول محرم شارع محمد خميستي مواد غذائية عامة عجاج معمر 36

اول محرم شارع محمد بوزار العطاف خضر وفواكه عطاء اهللا محمد 37

ثاني محرم شارع االستقالل العطاف خضر وفواكه مجامعية محمد 38

ثالث محرم شارع االستقالل العطاف خضر وفواكه خرشاوي احمد 39

اول محرم شارع االستقالل خضر وفواكه خرشاوي حميد 40

ثاني محرم القرية الفالحية خضر وفواكه نقلي لطرش 41

اول محرم شارع احمد باشوشي العطاف قصابة الزدامي احمد 42

ثاني محرم شارع الشهداء العطاف قصابة قندوزي محمود 43

ثالث محرم السوق المغطاة قصابة دين عبد القادر 44

اول محرم شارع محمد بوزار قصابة عبد اهللا محجابي محمد 45

ثاني محرم شارع حسيبة بن بوعلي قصابة قويدر عرايبي عثمان 46

ثالث محرم السوق المغطاة قصابة قندوزي مراد 47

اول وثالث محرم الجاهز أوالد موسىحي البناء  قصابة لعطراوي خديجة 48



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة تيبركانين

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
وثالث محرماول  أوالد عزة تيبركانين  غاز البوتان  بلحاج مهدي خديجة 01

ثاني محرم الحي البلدي مطعم الحاج لقوس محمد 02

اول محرم الحي البلدي مواد غذائية عامة مسلم أم الشيخ 03

ثاني محرم تيبركانين مركز مواد غذائية عامة خروفي محمد 04

ثالث محرم تيبركانين مركز غذائية عامةمواد  العربي سعيدي عبد القادر  05

اول محرم تيبركانين مركز  مواد غذائية عامة بوعالم الصامت محمد 06

ثاني محرم تيبركانين مركز مواد غذائية عامة مجامعية أحمد 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة العبادية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول محرم شارع محمد عوامر مخبزة صناعية مرزان علي 01

ثاني محرم 01حي التجزئة رقم  مخبزة صناعية حاج علي زورة 02

ثالث محرم شارع محمد عوامر مخبزة صناعية شوط ميمونة 03

اول محرم حي التضامن مخبزة صناعية قيراط جيهاد 04

ثاني محرم حي سيدي ساعد مخبزة صناعية خفاف نبيل 05

ثالث محرم شارع االمير عبد القادر مخبزة مرزن محمد امين 06

اول محرم شارع عوامر محمد مخبزة داودي احمد 07

اول وثالث محرم طريق العامرة محطة وقود شعالل ايت زيان بلعيد 08

ثاني محرم طريق العطاف محطة وقود حمداني أعمر 09

اول محرم شارع محمد عوامر مطعم بوهراوة مولود 10

ثاني محرم المركز التجاري القديم مطعم بلقاسمي عمر 11

ثالث محرم شارع سي بوعالم مطعم عبد القادربختاوي 12

اول محرم شارع جياللي بونعامة مطعم وضحة مصطفى 13

ثاني محرم السوق اليومي القديم مطعم ولجة عمر 14

اول محرم ة النشاطات سيدي ساعدقمنطال مغازة ناقة هاشمي 15

ثاني محرم حي الحرية مواد غذائية عامة حمالوي عبد القادر 16

ثالث محرم شارع محمد عوامر مواد غذائية عامة انساعد اسماعيل 17

اول محرم طريق تاشتة مواد غذائية عامة رملة عمر  18

ثاني محرم 01حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة دربال إسماعيل 19

ثالث محرم حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة سماري عمر 20

اول محرم حي الحرية مواد غذائية عامة محيجيبة جياللي 21



ثاني محرم حي التجزئة مواد غذائية عامة غوالم كمال 22

ثالث محرم شارع يعقوبي الطاهر مواد غذائية عامة عوامر فتحي  23

اول محرم شارع سي بوعالم  مواد غذائية عامة مشاي محفوظ 24

ثاني محرم طريق العامر مواد غذائية عامة مرسوني عبد القادر  25

ثالث محرم الشهداءشارع  مواد غذائية عامة قريديدش عمر  26

اول محرم شارع الحرية مواد غذائية عامة عوامر جياللي  27

ثاني محرم شارع جياللي بونعامة مواد غذائية عامة هندي نور االسالم 28

ثالث محرم شارع سي علي مواد غذائية عامة خالفة احمد  29

اول محرم والفواكهالسوق القديم للخضر  مواد غذائية عامة عبدوني محمد  30

ثاني محرم شارع عوامر محمد مواد غذائية عامة بدري احمد 31

ثالث محرم شارع عمر باشا مواد غذائية عامة بدراني مصطفى 32

اول محرم 01حي التجزئة رقم  خضر و فواكه بوضياف عبد القادر 33

ثاني محرم شارع محمد عوامر خضر و فواكه بوعسلي محمد 34

ثالث محرم حي التجزئة خضر و فواكه عوامر مصطفى 35

اول محرم 01حي التجزئةرقم: خضر و فواكه بوبحيرة مخلوف 36

ثاني محرم السوق المغطاة خضر وفواكه رقيق شريف 37

ثالث محرم 01حي التجزئة رقم : خضر وفواكه صاغة خيرة 38

اول وثالث محرم شارع محمد عوامر قصابة عبدون محمد 39

ثاني محرم 01حي التجزئة رقم  قصابة بوهراوة كمال 40

اول وثالث محرم 01حي التجزئة رقم  بيع الدواجن مكي ميسوم 41

ثاني محرم 01حي التجزئة رقم  بيع الدواجن قروان أحمد 42

اول وثالث محرم السوق القديم للخضر والفواكه قصابة بوهراوة عبد اهللا  43

ثاني محرم 01حي التجزئة رقم: بيع الدجاج قراون محمد 44



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة تاشتة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول محرم تاشتة مركز مخبزة جالوي فاطمة 01

ثاني محرم تاشتة مركز مخبزة عقلوش بختة  02

اول محرم سوق االثنين مواد غذائية عامة محمد امين مقراني  03

ثاني محرم تاشتة مركز مواد غذائية عامة مرساوي عبد اهللا  04

اول محرم سوق االثنين مواد غذائية عامة عزوزي بلحاج  05

ثالث محرم سوق االثنين بائع الحليب ومشتقاته موساوي عبد القادر 06

اول محرم تاشتة مركز مواد غذائية عامة دحماني فاطمة  07

ثاني محرم سوق االثنين مواد غذائية عامة طيبي محمد  08

ثالث محرم سوق االثنين مواد غذائية عامة مقراوي محمد امين  09

محرماول  أوالد صالح مواد غذائية عامة حمادو عبد القادر  10

ثاني محرم تاشتة مركز مواد غذائية عامة هنين الحاج 11

ثالث محرم تاشتة مركز مواد غذائية عامة موساوي الجياللي 12

اول محرم تاشتة مركز مواد غذائية عامة صحراوي عبد القادر 13

ثاني محرم سوق االثنين غذائية عامةمواد  خالفي عبد القادر 14

ثاني محرم سوق االثنين خضر وفواكه سحقي الحاج  15

اول وثالث محرم سوق االثنين قصابة عبد القادرصحراوي 16

ثاني محرم تاشتة مركز قصابة  بداوي عيسى  17



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة عين بويحي

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول محرم شارع الشهداء مواد غذائية عامة عكاشة عبد اهللا 01

ثاني محرم شارع الحرية مواد غذائية عامة بربارة سفيان 02

ثالث محرم العجايلية مواد غذائية عامة موزعيكة عبد الرزاق 03

اول محرم عين بويحي مركز مواد غذائية عامة عكاشة العربي  04

ثاني محرم حي الشهيد برادعية عبد اهللا مواد غذائية عامة رحوال جياللي  05

ثالث محرم الزكاكرة مواد غذائية عامة حمرات لخضر  06

اول محرم الزكاكرة مواد غذائية عامة داودي محمد 07

ثاني محرم الزكاكرة مواد غذائية عامة سمارة عبد اهللا 08

ثالث محرم بوعروص مواد غذائية عامة دواجي سليم 09

اول محرم مقراش مواد غذائية عامة ساغي عبد القادر 10

ثاني محرم شارع الشهداء مواد غذائية عامة عزوز خالد 11

محرمثالث بوعروص مواد غذائية عامة حمادو علي  12

اول و ثالث محرم شارع الشهداء خضر وفواكه طلحة جلول 13

ثاني محرم شارع الشهداء خضر وفواكه شوط عبد القادر 14

اول و ثالث محرم حي الشهيد عبد القادر قيراط بيع الدواجن عزوز موسى 15

ثاني محرم شارع االستقالل الدواجنبيع  بربارة موسى 16



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة بطحية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول ،ثاني و ثالث محرم مركزبطحية مخبزة شايب بصو عبد القادر 01

اول ،ثاني و ثالث محرم بطحية مركز غاز البوتان بشير شريف أحمد 02

و ثالث محرماول بطحية مركز مطعم بشير شريف مهني 03

اول محرم بطحية مركز عامةمواد غذائية  ر أحمدبشه 04

ثالث محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة عشيط عبد القادر 05

اول محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة عابد محمد 06

ثاني محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة بشير شريف محمد 07

ثالث محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة برهوش أحمد 08

اول محرم أول نوفمبر مواد غذائية عامة نوري فاطمة 09

ثاني محرم شارع أول نوفمبر عامةمواد غذائية  عابس عبد القادر 10

ثالث محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة ة نصلي مير  11

اول محرم شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة نويقاح عبد القادر 12

ثاني محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة نويري عبد القادر 13

اول محرم فرقة الطواهرية مواد غذائية عامة رابح نوال 14

ثاني محرم 35قرية تافرنت طريق الوالئي  مواد غذائية عامة باقل خالد 15

ثالث محرم بطحية مركز مواد غذائية عامة كاشر علي 16

اول محرم بطحية مركز خضر وفواكه فراح أحمد 17



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة المداومين خاللقائمة 

بلديـة الحسنية

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول ،ثاني و ثالث محرم الحسنية مركز ــزة ــــــمخبــ رمالي أحالم  01

اول ،ثاني محرم الحسنية مركز مــــــــــمطعـــــ محرز عبد الهادي 02

محرماول الحسنية مركز مواد غذائية عامة+ خضر وفواكه حدون عبد القادر 03

ثاني محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة+ خضر وفواكه خرشف أحمد 04

ثالث محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة+ خضر وفواكه بوزفور منصور 05

اول محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة مرابط محمد 06

ثاني محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة غليب أحمد 07

ثالث محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة مغبون نور الدين 08

اول محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة حدوم معمر 09

ثاني محرم فرقة واد زبوج مواد غذائية عامة عاشور عبد القادر 10

اول محرم الحسنية مركز غذائية عامةمواد بربارة منصور 11

ثاني محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة بلعايب عبد الرحمان  12

اول محرم قرية عين الحجر مواد غذائية عامة تيراتوشين عيسى 13

ثالث محرم الحسنية مركز مواد غذائية عامة غليب بختة 14

اول محرم الحسنية مركز قصابـــــة بوحوشين أحمد 15



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديـة بلعاص

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اللقب و االسم الرقم
اول ،ثاني و ثالث محرم مركزبلعاص مــــمطع احمدحمراوي 01

اول محرم بلعاص مركز مواد غذائية عامة تواق أعمر  02

ثاني محرم بلعاص مركز مواد غذائية عامة  بوعالم مختار  03

اول محرم بلعاص مركز مواد غذائية عامة معيزي شمس الدين 04

ثاني محرم مركزبلعاص مواد غذائية عامة شرابي أحمد 05

اول محرم مركزبلعاص غذائية عامةمواد  حجومي عبد القادر 06

ثاني محرم بلعاص مركز مواد غذائية عامة لعطراوي عبد القادر 07

ثاني محرم مركزبلعاص مواد غذائية عامة عمراني عمر 08



الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة خاللقائمة المداومين 

بلديــــــــة مليانـــــــــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم و اللقب الرقم
اول محرم شارع تن تيفور عبد الرحمن مخبزة تيمطاوسين مصطفى 01

ثاني محرم شارع حمدان باطل مخبزة بن حاج اعمر صليحة 02

ثالث محرم واد الريحان طريق بن عاللحي  مخبزة سعيداني صالح الدين 03

اول محرم حي راس العقبة مليانة مخبزة شهداوي يزيد 04

ثاني محرم شارع حميد بوياربو مخبزة كيرلي خير الدين 05

ثالث محرم شارع جاب روحو بوزيان مخبزة بلهواري عمر 06

اول محرم شارع األمير عبد القادر مخبزة زهيروعدية 07

محرمثاني وثالث شارع االمير عبد القادر مطعم خالل عبد القادر 08

اول محرم شارع جاب روحو مواد غذائية عامة معيوف مليكة 09

ثاني محرم شارع االخوة ولد دران مواد غذائية عامة يحي اعمر خالد 10

ثالث محرم شارع باستور مواد غذائية عامة قسطالي محفوظ 11

محرماول  شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة طرابلس زهرة 12

ثاني محرم شارع مغراوة جياللي مواد غذائية عامة أوبختة محفوظ 13

ثالث محرم شارع شرشالي مواد غذائية عامة كاتب محمد 14

اول محرم شارع قنيش مواد غذائية عامة بونواحين عمر 15

ثاني محرم حي الشمال غذائية عامةمواد  حمزة عبد الكريم 16



ثالث محرم طريق الملعب مواد غذائية عامة سليماني رضا 17

اول محرم شارع بن تيفور مواد غذائية عامة كوماس ابراهيم 18

ثاني محرم حي زوقالة مواد غذائية عامة بن شعبان محمد 19

ثالث محرم حي زوقالة مواد غذائية عامة اوبختة حسن 20

محرماول  حي العناصر مواد غذائية عامة تشقوست بوعالم 21

ثاني محرم حي واد الريحان مواد غذائية عامة ابركان ابراهيم 22

ثالث محرم حي قرقاح مواد غذائية عامة طهراوي امحمد 23

اول محرم شارع جاب روحو مواد غذائية عامة فقير جمال  24

ثاني محرم شارع باستور عامةمواد غذائية  عيشوني مصطفى  25

ثالث محرم شارع حمدان بطل مواد غذائية عامة كراش عبد القادر  26

اول محرم حي الشمال مواد غذائية عامة بن سعيد دحمان  27

اول محرم شارع بن تيفور مواد غذائية عامة صدوق بوزيان فضيل  28

ثاني محرم مقابل مؤسسة الرخام مواد غذائية عامة ين ميمون رشيد  29

ثالث محرم حي زوقالة مواد غذائية عامة طهراوي محمد  30

اول محرم حي زوقالة مواد غذائية عامة العربي بوعمران فتيحة  31

ثاني محرم شارع مغراوة مواد غذائية عامة جمعي رشيد  32

ثالث محرم شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة ربيكة زغلة  33

اول محرم حي العناصر الجميلة مواد غذائية عامة بوتوريعة عبد الحكيم  34

ثاني محرم حي واد الريحان مواد غذائية عامة عتو نور الدين  35

ثالث محرم حي قرقاح مواد غذائية عامة العربي بوعمران هشام  36

اول محرم شارع اوسعيد محمد خضر و فواكه ادوش عبد القادر  37

محرمثاني  شارع مغراوة خضر و فواكه يحي امحمد احمد  38



ثالث محرم شارع اوسعيد محمد خضر و فواكه بويحي عادل  39

اول محرم الباب الغربي خضر و فواكه اوشريف احمد  40

اول محرم شارع االمير عبد القادر قصابة حمدون محمد امين  41

ثاني محرم سوق البلدي المغطاة قصابة صدوق بوزيان محمد  42

ثالث محرم شارع حمدان بطل قصابة طاهر حسان احمد  43



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة الحسينيـــــــــة

المداومةتاريخ  وانــــــــــالعن نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
اول محرم حي غالي عبد القادر مطعم بلكحل محمد 01

ثاني محرم وجـــــــــواد الزب مطعم حسان احمد 02

ثالث محرم ادرـــــالي عبد القـــــحي غ مطعم زعندوش عبد الحليم  03

اول محرم واد الزبوج مركز غذائية عامةمواد  سديري عائشة 04

ثاني محرم القرية الفالحية مواد غذائية عامة عبيد ابراهيم 05

ثالث محرم حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة فالق امحمد 06

اول محرم حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بلحسن محمد 07

ثاني محرم حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة بن علي زيان 08

ثالث محرم واد الزبوج مواد غذائية عامة عاشور عبد القادر 09

اول محرم القرية الفالحية مواد غذائية عامة بلعاليا احمد 10

ثاني محرم حي جناد بن علي مواد غذائية عامة اوعيز محمد  11

ثالث محرم حي جناد بن علي مواد غذائية عامة بن حاج طاهر سمير  12

اول محرم واد الزبوج مواد غذائية عامة بوخاتم فاطمة الزهراء  13

ثاني محرم حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة جنادي بن يوسف  14

ثالث محرم حي غالي عبد القادر مواد غذائية عامة يوشقيق عبد القادر  15

اول محرم واد الزبوج مواد غذائية عامة زيتوني احمد  16

محرمثاني  القرية الفالحية مواد غذائية عامة بوشريط مصطفى  17

اول و ثاني محرم  القرية الفالحية قصابة بوشريط احمد 18

ثالث محرم حي غالي عبد القادر قصابة بن نعاس زوبير  19



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة المداومين خاللقائمة 

بلديــــــــة عين البنيــــــــــان

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
اول محرم حي الحرية مخبزة خثير عبد القادر 01

ثاني محرم الشارع الرئيسي مخبزة حمدان عبد الرزاق 02

اول ،ثاني وثالث محرم الشارع الرئيسي غاز بوتان بداوي محمد  03

اول محرم عين البنان مركز مواد غذائية عامة لبان بن عائشة 04

ثاني محرم عين البنان مركز مواد غذائية عامة حطابي جلول 05

ثالث محرم حي الحرية مواد غذائية عامة دهاز برقاع 06

اول محرم حي الحرية مواد غذائية عامة الحميدكليل عبد  07

ثاني محرم عين البنان مركز مواد غذائية عامة زروق يوسف 08

ثالث محرم عين البنان مركز خضر و فواكهو مواد غذائية عامة كريو حكيم 09

اول محرم عين البنان مركز مواد غذائية عامة البعة فؤاد  10

ثاني محرم حي الحرية مواد غذائية عامة رطه رصفة احمد  11

محرماول حي الحرية مواد غذائية عامة بن زهرة فتيحة  12

ثاني محرم عين البنان مركز خضر و فواكهو مواد غذائية عامة تاونزة محمد  13

ثاني و ثالث محرم عين البنان مركز قصابة وامري امحمد  14



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بن عــــــــــالل بلديــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
اول محرم الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة أولعربي عبد القادر  01

ثاني محرم بن عالل مركز غذائية عامةمواد  حمدي بختة 02

ثالث محرم شارع االمير عبد القادر مواد غذائية عامة زرايف بلحاج 03

اول محرم بن عالل مركز مواد غذائية عامة حاج اعمر سفيان  04

ثاني محرم بن عالل مركز مواد غذائية عامة بوسعيدي محمد 05

ثالث محرم شارع عبد اهللا بوعمران  عامةمواد غذائية  قري يحي يمينة 06

اول محرم بن عالل مركز مواد غذائية عامة بوعشرية جمال  07



الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة عين التركــــــــــي

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
اول وثالث محرم - عين التركي –حي بوزبوجة  مخبزة بن زهرة احمد 01

ثاني محرم عين التركي مركز مخبزة  يعقوب يمينة  02

اول محرم عين التركي مركز مواد غذائية عامة عبد اهللا عثمان محمد 03

ثاني محرم مركزعين التركي  مواد غذائية عامة سوماتية ابراهيم 04

ثالث محرم حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة حمادي عبد القادر 05

ثاني محرم حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة سنوسي بالل 06

ثالث محرم حي سيدي بوزبوجة مواد غذائية عامة عاشور عبد االقادر 07

اول محرم حي تيزي اوشير غذائية عامةمواد يعقوب محمد 08

ثاني محرم عين التركي مركز مواد غذائية عامة بن هنور بوعمرة 09

ثالث محرم عين التركي مركز مواد غذائية عامة دــــــبوكابوس محم 10

اول محرم عين التركي مركز مواد غذائية عامة ادر ـــــمزيان عبد الق 11

ثاني محرم حي سيدي بوزبوجة غذائية عامةمواد  مال ــــــــفغول ج 12



الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة حمـــام ريغــــــــــة

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
اول محرم الشارع الرئيسي  مخبزة عبدلي محمد 01

ثاني محرم حي الشاوش  مخبزة حاجي توفيق 02

اول محرم شارع االخوة جبوري مواد غذائية عامة المكي عبد الكريم 03

ثاني محرم الحي الجديد مواد غذائية عامة ديباوي عبد القادر 04

ثالث محرم الشارع الرئيسي غذائية عامةمواد  حمي مجدوب سفيان 05

اول محرم حي البناء الجاهز مواد غذائية عامة دايد فروجة 06

ثاني محرم الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة يوفيان لخضر 07

ثالث محرم الحي السفلي مواد غذائية عامة ديباوي قدور 08

اول محرم حي عين القارصة مواد غذائية عامة معيوف مراد 09

ثاني محرم الحي السفلي  مواد غذائية عامة المقرن عبد القادر 10

ثالث محرم الشارع الرئيسي  مواد غذائية عامة حمي مجدوب محمد 11

اول محرم الحي السفلي مواد غذائية عامة باله ابراهيم 12

ثاني محرم الحي الجديد  مواد غذائية عامة المقدم ميلود 13

اول محرم الشارع الرئيسي  قصابة عياش بن يوسف 14

ثاني محرم الشارع الرئيسي قصابة المقدم زوبير 15



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التجارة

واليـة عيـن الدفلــى

م)2015(1437عطلة اول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

بلديــــــــة بومــــــــــــدفع

تاريخ المداومة العنوان نوع النشاط اإلسم واللقب الرقم
اول محرم شارع األمير عبد القادر مخبزة بن مالك فؤاد 01

ثاني محرم 02تجزئة رقم  مخبزة علي امبارك احمد 02

ثالث محرم شارع احمد ملحة مخبزة مقيدش علي 03

اول محرم طريق المحطة مخبزة روزي جياللي 04

محرماول و ثالث شارع اول نوفمبر غاز البوتان عبد المؤمن زهرة 05

اول محرم حي المحطة مــــــــــــمطع فكايري محمد لمين 06

ثاني محرم حي المحطة مــــــــــــمطع العجامة محمد 07

ثالث محرم الشارع الرئيسي مــــــــــــمطع بن عمار محمد 08

اول محرم مفترق الطرق مــــــــــــمطع نورة علي  09

ثاني محرم شارع االمير عبد القادر مــــــــــــمطع مقيدش لطفي  10

ثالث محرم الشارع الرئيسي مــــــــــــمطع بوحوية عبد القادر  11

اول محرم شارع االمير عبد القادر مــــــــــــمطع مرزوق جمال 12

اول محرم شارع دحماني محمد غذائية عامةمواد  قليعي زوهير 13

ثاني محرم حي المحطة مواد غذائية عامة عبد السالم يمينة 14

ثالث محرم نهج عبد القادر زواوي مواد غذائية عامة شيكر نصر الدين 15

اول محرم شارع رباحي عبد القادر مواد غذائية عامة عياش ابراهيم 16

ثاني محرم شارع األمير عبدا لقادر غذائية عامةمواد  تايبي  ميلود 17

ثالث محرم 01تجزئة رقم  مواد غذائية عامة مقار يوسف  18

اول محرم مركز المحطة102ي ح مواد غذائية عامة بن عودة هالل  19

ثاني محرم شارع رباحي عبد القادر مواد غذائية عامة العجامة بوعالم  20

ثالث محرم شارع الرئيسي مواد غذائية عامة كربازي رضا  21

اول محرم حي المسجد مواد غذائية عامة الشيكر احمد 22



ثاني محرم حي المحطة خضرو مواد غذائية عامة
و فواكه

زمام عبد القادر
23

ثالث محرم شارع اول نوفمبر خضر و مواد غذائية عامة
و فواكه

بن عقبة جمال 
24

اول محرم الشارع الرئيسي قصابة جيالليبن عامر  25

ثاني محرم الشارع الرئيسي قصابة زمولي عبد القادر 26

ثالث محرم شارع رباحي عبد القادر قصابة مرزوق مختار  27

اول محرم الشارع الرئيسي قصابة عكرمي احمد  28

ثاني محرم الشارع الرئيسي قصابة سحنون شكر  29



الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  لسنة أول محرم قائمة المداومين خالل عطلة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

الروينةبلديـــــة شريفةعبوبأول محرم



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة قائمة المداومين خالل عطلة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلديـــــة العباديةتومي عبد القادر2015أكتوبر 17و 16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  لسنة أول محرم قائمة المداومين خالل عطلة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة مركز

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية مليانة مركزعلي اسماعيل ناصرأول محرم

مليانة مركزبلدية عبد الصمد مليكة2015أكتوبر 17و 16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بئر ولد خلیفة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بئر ولد خليفةبلدية بوسرين ساميةاول محرم



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  يوم أول محرم لسنة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

جندلبلدية هناس زكرياب2015أكتوبر 17و 16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  لسنة أول محرم عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية العطافبن عقبة نسيمةاول محرم

بلدية العطافمريم سميرة2015أكتوبر 17و 16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  لسنة أول محرم عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بومدفعبلدية مصباح محمداول محرم



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین التركي

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية عين التركيالفرقوقي عزيزة2015أكتوبر17و16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العامرة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

العامرةبلدية عزوز فتيحةاول محرم



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

التجارةمديرية 

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية عريبشاوش عبد القادر2015أكتوبر17و 16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة خالل قائمة المداومين

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصيادلةالمداومةتاريخ 

خميس مليانةبلدية بن شلوف زهرةاول محرم

بلدية خميس مليانةبن عياد سماعين2015أكتوبر17و16



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية عين الدفلىحطالي احمداول محرم

بلدية عين الدفلىحواس محمد2015أكتوبر 17و 16



الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

عين الدفلىمازونيحي ولد سعيد عبد اهللا15/10/2015

حي ناجم عين الدفلىزغيدة فايزة16/10/2015

حي الخياطحراوي ابتسام 17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
أوت20شارع صايبي ف/ز15/10/2015

شارع أحمد بن زينةمسعودي فتيحة16/10/2015

ميسومشارع بن سيدي عيسى بهناس زكريا17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع

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

العنوانالصيادلةالمداومةتاريخ 

الشارع الرئيسي مصباح محمد السعيد15/10/2015

02حي التجزئة رقم كربازة محمد16/10/2015

الشارع الرئيسيعيواز عبد الغني17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة المداومين خالل قائمة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

جليدة مركزبلباهي حورية 15/10/2015

جليدة مركزسحنون اسيا16/10/2015

حي الطواهريةقيدوم حسام الدين17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
الخميس 1955أوت 20حي بوشاقور موسى بن يوسف15/10/2015

نهج حاليمي الخميسرافعي سميرة16/10/2015

شارع بلسعدي الخميسبوهيني حورية 17/10/2015



الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العامرة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

شارع مشاليخمرادشايب 15/10/2015

العامرة مركزقاسم كريمة 16/10/2015

حي سيدي مرزوقشريف جهيدة17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

طريق العامرةنظور بختة15/10/2015

شارع احمد فاتحةمحي الدين نزيهة16/10/2015

منطقة النشاطاتكروفي حورية17/10/2015



الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة 

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة قائمة المداومين خالل عطلة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع بربارة العطاف بن عقبة نسيمة15/10/2015

مسكن88حي أحمد زايد ذهبية16/10/2015

حي بوزار العطافبوزيان الرحماني خيرة17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
الشارع الرئيسيكشيدة جميلة15/10/2015

الروينة مركزغيوش فريال16/10/2015

شارع دوبة محمدعبوب شريفة17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
شارع لعالوي دحمانشاوش عبد القادر15/10/2015

حي التجزئةبوفرساوي حنان16/10/2015

القرية الفالحيةتوريري ف/ز17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة قائمة المداومين خالل عطلة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بوراشد

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
بلدية  بوراشدزحاف فلة15/10/2015

بلدية  بوراشدزيتوني بلقاسم16/10/2015

بلدية  بوراشدبوشامي مونيا17/10/2015



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة عطلة قائمة المداومين خالل

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة سیدي لخضر

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة
سيدي لخضرملعب خيرة15/10/2015 EPLFحي

بلدية سيدي لخضرعبد اهللا بن عتصمان فتيحة16/10/2015

حي عيشوني سيدي لخضرمحمد بوزيان فاطمة الزهراء17/10/2015



الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة 
مديرية التجارة

واليـة عين الدفلـى

1437ه(2015م)  أول محرم لسنة قائمة المداومين خالل عطلة

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة

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

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

مليانة112حي الباب الغربي رقم عبد الصمد مليكة15/10/2015

حي العناصر الجميلة مليانةسعدي عبد الرزاق16/10/2015

حي الشمال عمارة (س) مليانةريشة خليفة17/10/2015



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

الحليـب لموزعـي المداوميـن قائمــة

1437ه(2015م) " لسنة أول محرم خالل عطلة "
الملبنةالعنــــــــــــــــــــــــواناللقب و االسمالرقم
جليدة-عين الدفلى-عريبهدلي بن عبد اهللا 01

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
ـب

ـــــــــــ
عـريــ

مليانةأورل زريقي جيالمين02
الخميسحرشوني مونير03
عين األشياخ- جندلحركات أحمد04
زدين-العبادية-العطافشوط فتحي 05
العبادية- العامرةبدراني محمد06
سيدي لخضرايماتيت عبد القادر07
العطافزروقي عبد القادر08
مليانة-الخميسأقولمين عبد القادر09
عين الدفلىحمالوي رشيد10
مسكن عين الدفلى250حي مغراوي أحمد11
بوراشدبشارف عبد الرحمان12
الروينةبن مبارك رشيد13
العطافمحمودي اسماعيل14
عين الدفلىبريك بريك15
بئر ولد خليفةسعداوي جمال16
بومدفع-الخميسكرمة محمد17
عين بويحيلكحب مختار18
عين الدفلىالناصرلعروبي عبد 19
العامرةهني أحمد20
سيدي لخضرهامل بوزيان21
زدينبن كورة حمزة 22
عين الدفلىزوار عبد الرحمان23
مليانة تخريست عبد القادر24
مليانةكلوش محمد25
جندلزرارقة عبد الرحمان26
بئر ولد خليفةخبازي أمين27



بومدفع-جليدةنومري طاهر28
عين الدفلىبن عمار قويدر29
عين الدفلىحسام عبد القادر30
ملبنــــــــة  ونيـــــــسمنصوري محمد31

س
نيـــــــ

  و
ـــــــة

ملبنـ

ملبنــــــــة  ونيـــــــسعربوش ملياني32
ملبنــــــــة  ونيـــــــسسايب عيسى33
خبازيملبنــــــــة  ونيـــــــسبراهيمي سفيان34



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

المبستر الحليب إنتاج لوحدات المداومين قائمة
1437ه(2015م) " أول محرم لسنة خالل عطلة "

تاريخ المداومةالنشاطنوع االسم و اللقبالرقم

اول،ثاني و ثالث محرمالحليب المبسترملبنة عريب01

اول،ثاني و ثالث محرمالمبسترالحليبونيسملبنة02



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

مشتقاتـه و السميد إنتاج لوحدات المداومين قائمة
1437ه(2015م) " لسنة أول محرم خالل عطلة "

تاريخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

اول،ثاني و ثالث محرمالسميد  و الدقيقوحدة سيم01

اول،ثاني و ثالث محرمالدقيقوالسميدالظهرةوحدة02



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة

ىــواليـة عيـن الدفل

"نفطــــال" الخدمات لمحطات المداومين قائمة

1437ه(2015م) " خالل عطلة أول محرم لسنة "

تاريخ المداومةالبلديــــــةالمتعامـــــلالرقم

اول،ثاني و ثالث محرمافــــالعط" نفطالDGالمسير المباشر "01

اول،ثاني و ثالث محرمخميس مليانة" نفطالDGالمسير المباشر "02

اول،ثاني و ثالث محرمدــــبوراش" زكارDGالمسير المباشر "03

اول،ثاني و ثالث محرمةـــالروين" نفطالDGالمسير المباشر "04

اول،ثاني و ثالث محرمعـــبومدف" نفطالDGالمسير المباشر "05


