
الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــعيـن الدفلواليـة 

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة عين الدفلى

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول يوم عيدينشارع فلسطمخبـــــــزة صناعيةداد احمد01
ثاني يوم عيدحي ناجم محمدمخبـــــــزةحاج صدوق جمال 02
اول يوم عيدشارع األمير عبد القادرمخبـــــــزةقدور مجيد03
ثاني يوم عيدشارع فلسطين04الطريق الوطني رقم مخبـــــــزةبوبقار عبد اهللا 04
اول يوم عيدد القادرشارع االمير عبمخبـــــــزةعنصر جمال05
ثاني يوم عيدحي المرقبمخبـــــــزةشوماني عبد النور06
اول يوم عيدشارع االخوة شماني43مخبـــــــزةطاهر عويدات محمد07
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمخبـــــــزةمداني بن يوسف08
وم عيداول يحي خياطمخبـــــــزةمداني بن يوسف09
ثاني يوم عيدحي خياطمخبـــــــزةمداني موسى10
اول يوم عيدحي االخوة شوالمخبـــــــزةقرآن محي الدين11
ثاني يوم عيدحي االخوة شوالمخبـــــــزةحمادي عمر12
ثاني يوم عيدحي الخشابمخبـــــــزةالحاجعثمان13
اول يوم عيدمازونيحي مخبـــــــزةتيطاوني مراد 14
ثاني يوم عيدحي حاج قدورمخبـــــــزةحمرات عبد اهللا 15
اول يوم عيدأوت20حي مخبـــــــزةبوقريعة بوعالم 16
اول يوم عيدحي مازونيمحطة الوقودفرج بلقاسم 17
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمحطة الوقوداسماعيل يمينة 18
اول يوم عيد04الطريق الوطني رقم محطة الوقودس مطايعبا19
ثاني يوم عيدحي الضايةمحطة الوقودفالح عابد20



اول يوم عيدمارس19شارع مــــــمطعزغودي جياللي21
اول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمــــــمطعميلودي خيرة22
ثاني يوم عيدد القادرشارع االمير عبمــــــمطععواج نبية23
ثاني يوم عيدأوت20شارع مــــــمطعفالح جمال24
اول يوم عيدحي خياطمــــــمطعبوهراوة كمال25
ثاني يوم عيدحي ناجممــــــمطعلونيس كريم26
ثاني يوم عيدحي االخوة شوالمــــــمطععامر أحمد27
ثاني يوم عيدير عبد القادرشارع االممــــــمطعالبحري فاتح28
اول يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةملة موسى29
ثاني يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةمحمودي لخضر30
اول يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةطبوش محمد31
ثاني يوم عيدحي خياطمواد غذائية عامةلوز بختي32
اول يوم عيدشارع اول نوفمبرئية عامةمواد غذاحراوي محمد33
اول يوم عيدحي الحاج صدوقمواد غذائية عامةفلفول حمزة34
ثاني يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامةسرياق عبد الرزاق35
اول يوم عيدمسكن300حي مواد غذائية عامةعثماني محمد36
اول يوم عيدلفغايليةحي امواد غذائية عامةزحاف عبد القادر37
ثاني يوم عيدحي الفغايليةمواد غذائية عامةحمالوي عبد الكريم 38
اول يوم عيدشارع الزنداريمواد غذائية عامةبن ساحة عبد القادر39
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةلونيس عمر40
اول يوم عيدرع االمير عبد القادرشامواد غذائية عامةعثماني أسامة41
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةي سعيد أمقرانسعد42
اول يوم عيدحي شوالمواد غذائية عامةمقابلي كمال43
ثاني يوم عيدحي شوالمواد غذائية عامةشماني موسى44
يوم عيداولحي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةمرايمي دحمان45
ثاني يوم عيدحي عطافي بلقاسممواد غذائية عامةعمروش أحمد46
اول يوم عيدفيفري24شارع مواد غذائية عامةالعربي عقيل رشيد47
ثاني يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةطهراوي علي48
اول يوم عيدحي ناجممواد غذائية عامةمكي محمد49
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادراد غذائية عامةمو سمان بن شرقي50



اول يوم عيدشارع امارك بلقاسممواد غذائية عامةأمقران سالم51
اول يوم عيدحي العقيد بونعامةمواد غذائية عامةبصادق عبد الحق 52
ثاني يوم عيدحي المرقبمواد غذائية عامةخيثر محمد53
اول يوم عيدحي الشهداءغذائية عامةمواد تيبربي موسى54
ثاني يوم عيدشارع فلسطينمواد غذائية عامةشرقي عبد القادر55
اول يوم عيدشارع أحمد بوريمواد غذائية عامةلونيس أعمر56
ثاني يوم عيدحي حاج قدورمواد غذائية عامةخليد بوعالم57
اول يوم عيدج قدورحي حا مواد غذائية عامةسلماني عبد اهللا58
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةأحمد زواري رضا59
اول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةلونيس جعفر60
ثاني يوم عيدشارع تيبربيمواد غذائية عامةدين سعيد61
يوم عيدثاني حي عين البيضاءمواد غذائية عامةالمركز التجاري "أونو"62
اول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةروان سفيان63
اول يوم عيدحي شوالخضر و فواكهبرشوي عبد اهللا64
ثاني يوم عيدحي شوالخضر و فواكهمدبر أحمد65
اول يوم عيدحي حاج قدورخضر و فواكهخليد محمد66
اول يوم عيدبغداديالسي شارع خضر و فواكهبلقاسم أحمد67
ثاني يوم عيدحي ناجمخضر و فواكهزبيرطزعطو 68
اول يوم عيدحي ناجمخضر و فواكهمالح قويدر69
ثاني يوم عيدشارع زرقاوي العربيخضر و فواكهسعدي سفيان70
اول يوم عيدشارع فلسطينخضر و فواكهعبدلي بوزيان71
اول يوم عيدحي العقيد بونعامةهخضر و فواكمدبر محفوظ72
ثاني يوم عيدحي خياطخضر و فواكهتيطاوني عبد الحق73
اول يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــةتاحي علي74
ثاني يوم عيدحي االخوة شوالقصابــــــــةسعادو محمد75
اول يوم عيدحي خرباشقصابــــــــةبراهيمي محمد76
ثاني يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابــــــــةخدة محمد77
اول يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــةمغراوي بلقاسم78
ثاني يوم عيدحي ناجمقصابــــــــةمعزوز عبد اهللا79
اول يوم عيدحي ناجمبيض و دجاججاب اهللا منير80



ثاني يوم عيد69حاج قدور رقم حيبيض و دجاجدواني سيد علي81
اول يوم عيدحي خياطبيض و دجاجمبارك علي82
اول يوم عيدشارع فلسطينبيض و دجاجخالص بلقاسم83
ثاني يوم عيدحي خياطبيض و دجاجسعدوت خديجة زوجة تمام84
ثاني يوم عيدشارع فلسطينبيض و دجاجمرايمي دحمان85



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة الروينة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدالروينةمخبـــــــزةرمالي رضا 01
ثاني يوم عيدالروينة مركزمخبـــــــزةإزيان فاطمة02
أول يوم عيدالروينةمخبـــــــزةقلودة لقوس علي 03
ثاني يوم عيدالروينة مركزمخبـــــــزةازيان نور الدين04
أول يوم عيدنوفمبر01شارع مخبـــــــزةشعشو رابح05
ثاني يوم عيدالروينةـــــــزةمخببن حاج جياللي مغراوة فيصل 06
أول يوم عيدحي سيدي حمومخبـــــــزةشيشة حسين07
أول يوم عيدشارع الشهداءمطعـــــــــــمبن سعيد عبد القادر08
أول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةخربة موسى09
م عيدثاني يو ماي01ساحة مواد غذائية عامةجالب بن موسى 10
أول يوم عيدحي غالب بوزارمواد غذائية عامةبن كردرة أحمد11
ثاني يوم عيدشارع دوبة محمدمواد غذائية عامةحميسي عبد اهللا12
ثاني يوم عيدسيدي حمومواد غذائية عامةفرصاوي محمد13
أول يوم عيدحي الجسرينمواد غذائية عامةبومسعود محمد14
ثاني يوم عيدحي النهضةمواد غذائية عامةمعطى فاتحبن عائشة 15
أول يوم عيدسيدي حمو مركزمواد غذائية عامةخليج اعمر 16
ثاني يوم عيدساحة أول مايمواد غذائية عامةبنور محمد17
أول يوم عيدحي النهضةمواد غذائية عامةبن سعيد يوسف18
ثاني يوم عيدنوفمبر01شارع مواد غذائية عامةخيثر عبد اهللا 19
أول يوم عيدشارع الشهداءخضر و فواكهملياني كمال 20



ثاني يوم عيدشارع الشهداءخضر و فواكهبن سعيد لخضر 21
أول يوم عيدشارع الشهداءبيع الدجاجبن صالح عبد الكريم 22
ثاني يوم عيدالروينة مركزبيع الدجاجبورحلة رضوان23
أول يوم عيدشارع الشهداءقصابـــــــةمغروزي عبد اهللا24
ثاني يوم عيدالسوق الجواريةقصابـــــــةجالب نجيب 25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة زدين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول و ثاني يوم عيدالمركز الجديدمخبـــــــزةشيخاوي جياللي01
أول يوم عيدزدين مركزمواد غذائية عامةنجاري بن حاج علي محمد02
اني يوم عيدثزدين القديمةمواد غذائية عامةمداني علي03
أول يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقاضي يحي04
ثاني يوم عيدزدين القديمةمواد غذائية عامةمحادني زهرة05
أول يوم عيدزدين مركزمواد غذائية عامةقاضي مصطفى06



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة الماين

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيد الماين مركزمواد غذائية عامةجزايري الطيب 01
م عيدأول يو الماين مركزمواد غذائية عامةسمان لخضر 02
أول يوم عيدالماين مركزمواد غذائية عامةدحمان يوسف03
ثاني يوم عيد الماين مركزمواد غذائية عامةخرشوش علي04
ثاني يوم عيد الماين مركزمواد غذائية عامةشيباح موسى05



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىـــة عيـن الدفلوالي

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة بطحية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول و ثاني يوم عيدبطحيــــــــةمخبـــــــزةشايب بصو عبد القادر01
اول و ثاني يوم عيدبطحيــــــــةغاز البوتانبشير شريف أحمد02
أول يوم عيد بطحيــــــــةمواد غذائية عامةبرهوش محمد03
أول يوم عيد بطحيــــــــةمواد غذائية عامةعابد محمد04
أول يوم عيد بطحيــــــــةمواد غذائية عامةبشير شريف محمد05
ول يوم عيد أبطحيــــــــةمواد غذائية عامةعشيط عبد القادر06
ثاني يوم عيدبطحية مركزمواد غذائية عامةكاشر علي 07
ثاني يوم عيدبطحية مركزمواد غذائية عامةكاشر أحمد08
ثاني يوم عيد25الطريق الوالئي رقم مواد غذائية عامةكاشر عبد القادر09
ثاني يوم عيداول وفرقة الكحايلية الطريق الوالئيخضر و فواكهفراح أحمد10



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة الحسنية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول و ثاني يوم عيدالحسنية مركزــــــزةمخبـرمالي أحالم 01
اول و ثاني يوم عيدالحسنية مركزمواد غذائية عامة+غاز البوتانبورفور منصور 02
أول يوم عيد الحسنية مركزمواد غذائية عامةمخيدش منصور 03
أول يوم عيد الحسنية مركزمواد غذائية عامةمرابط محمد04
ثاني يوم عيد الحسنية مركزمواد غذائية عامةلقادرحدون عبد ا05
اول و ثاني يوم عيدالحسنية مركزقصابـــــــــــةبوحوشين أحمد06



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة بلعاص

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيد بلعاص مركزمواد غذائية عامةتواق عمر 01
أول يوم عيد بلعاص مركزمواد غذائية عامةبوعالم مختار02
أول يوم عيد بلعاص مركزمواد غذائية عامةعمراوي أعمر03
ثاني يوم عيد بلعاص مركزمواد غذائية عامةمعيزي شمس الدين04
ثاني يوم عيد بلعاص مركزمواد غذائية عامةشرابي أحمد05
ثاني يوم عيد بلعاص مركزمواد غذائية عامةمعيزي يوسف06



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــاليـة عيـن الدفلو 

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة جليدة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيد جليدة مركزمخبـــــــزةحشمان الطيب 01
أول يوم عيد جليدة مركزمخبـــــــزةتوبرينات محفوظ02
أول يوم عيد فرقة الطواهرية واق النايمخبـــــــزةبوزعبون جمال03
أول يوم عيد شارع اول ماي مخبـــــــزةش عماربلعط04
ثاني يوم عيد القرية الفالحية مخبـــــــزةتركية بن ميرة 05
ثاني يوم عيد جليدة مركزمخبـــــــزةدراهمون محمد06
ثاني يوم عيد جليدة مركزمخبـــــــزةج محمدزحافي حا 07
أول يوم عيد جليدة غاز البوتانبلعريبي فيصل 08
ثاني يوم عيد جليدةغاز البوتانبوزار قوادري محمد 09
أول يوم عيد جليدةمحطة الوقودرايس جياللي 10
ثاني يوم عيدجليدةمحطة الوقودبوقطيفة عبد القادر11
أول يوم عيد جليدةمطعــــــــــمسعيد قوادري عباس 12
ثاني يوم عيد جليدةمطعــــــــــمقاري بلقاسم13
يوم عيد أول فرقة الطواهرية مواد غذائية عامةسرحان سمير 14
يوم عيد أول مسكن تساهمي 18مشروع مواد غذائية عامةجلولي عبد اهللا15
أول يوم عيد فرقة الطواهرية مواد غذائية عامةيبي عبد الرزاقلعر 16
أول يوم عيد جليدةمواد غذائية عامةبن عيني عبد اهللا17
أول يوم عيد جليدةمواد غذائية عامةعبادة عبد القادر18
ثاني يوم عيد جويلية05شارع مواد غذائية عامةبلعريبي محمد19
ثاني يوم عيد جليدة مركزمواد غذائية عامةت عبد الرحمنطاهر عويدا20



ثاني يوم عيد جليدةمواد غذائية عامةزحاف عبد القادر21
ثاني يوم عيد جليدةمواد غذائية عامةجعاللي خليل 22
ثاني يوم عيد جليدةمواد غذائية عامةزيتوني بن ميرة زيتوني 23
أول يوم عيد جليدةــــــــــــــة قصابـــخدة سعيد 24
أول يوم عيد جليدةقصابـــــــــــــــــة عبادة بلقاسم 25
ثاني يوم عيد جليدةبيع الدواجنطهاري منصور 26



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة بوراشد 

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيد بوراشد مركز مخبـــــــزةقاضي عبد الرحمن01
أول يوم عيد بوراشد مركز مخبـــــــزةقاضي توفيق02
أول يوم عيد بوراشد مركز خبـــــــزةممساهل برقاع03
ثاني يوم عيد بوراشد مركز مخبـــــــزةبلدي عبد الرحمن04
ثاني يوم عيد بوراشد مركز مخبـــــــزةقاضي موسى 05
أول يوم عيد حي الونادةمواد غذائية عامةشارف علي 06
أول يوم عيد د سي أحمد فرقة أوالمواد غذائية عامةبغدالي منصور 07
أول يوم عيد فرقة أوالد سي أحمد مواد غذائية عامةمقدم عبد القادر 08
أول يوم عيد بوراشد مركزمواد غذائية عامةقاضي محمد09
أول يوم عيد بوراشد مركزمواد غذائية عامةزنداقي محمد10
ثاني يوم عيد كزبوراشد مر مواد غذائية عامةبشارف الحاج 11
ثاني يوم عيد بوراشد مركزمواد غذائية عامةتيبربي بلقاسم12
ثاني يوم عيد فرقة أوالد سي أحمد مواد غذائية عامةمناد لخضر13



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة جمعة أوالد الشيخ

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةقاري عيسى01
أول يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةبوتليس محمد02
أول يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةالليبوبكر جي03
أول يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةعبد القادر خداوي لخضر04
ثاني يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةبوبكر فاطمة05
ثاني يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةسعدون محمد06
ثاني يوم عيد جمعة أوالد الشيخمواد غذائية عامةعبد القادر خداوي 07



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة العامرة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعماالساللقب والرقم
ثاني يوم عيدمسكن50حي مخبـــــــزةطرشون عبد اهللا 01
أول يوم عيد CNEPحي مخبـــــــزةدحمان أحمد02
ثاني يوم عيدشارع عيسى محموديمخبـــــــزةجلولي علي03
ثاني يوم عيدحي سيدي مرزوقمخبـــــــزةمحنون محمد04
أول يوم عيد جوان19شارع مخبـــــــزةشعشوعة خيرة05
أول يوم عيد حي تيزغة محمدمخبـــــــزةطويل فاطمة06
ثاني يوم عيدالعامرة مطعــــــــــــميوسفي محمد07
أول يوم عيد جوان19شارع مواد غذائية عامةفرقوس محمد08
ثاني يوم عيدرية الفالحيةالقمواد غذائية عامةعقون محمد09
أول يوم عيد المركز التجاريمواد غذائية عامةيخلف عمر10
ثاني يوم عيدشارع عبد اهللا ميشاليخمواد غذائية عامةمالك جلول11
أول يوم عيدشارع طيبي موسىمواد غذائية عامة+خضر و فواكهطرفة فاتح12
أول يوم عيدالمركز التجاريمواد غذائية عامةحدوش عبد القادر13
التعاونية العقارية آفاق مواد غذائية عامةلطيفة بوعالم زوجة شعشوعة14

االخوة فياللي
ثاني يوم عيد

أول يوم عيدحي سيدي مرزوقمواد غذائية عامةمحمودي علي15
ثاني يوم عيدالمركز التجاري مواد غذائية عامةخليج محمد16
ثاني يوم عيدجوان19شارع قصابــــــــــــــةينقلواز ياس17
أول يوم عيد شارع طيبي موسىقصابــــــــــــــةيوسفي نور الدين18
ثاني يوم عيدالسوق المغطاةقصابــــــــــــــةبريك محمد19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــالدفلواليـة عيـن 

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة عريب

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدحي لعالوي دحمانمخبـــــــزةمحمد نور الدينأيحي 01
ثاني يوم عيدحي المهارةمخبـــــــزةمصراوي أحمد02
أول يوم عيدحي علي ماحينمخبـــــــزةحليمة جلولبن 03
أول يوم عيدواد بدةفرقة غاز البوتانأحمدنجاري بلحاج علي04
ثاني يوم عيدواد بدةفرقةغاز البوتانحمداني محمد05
أول يوم عيدحي الزاويةغاز البوتانسعادي محمد06
ثاني يوم عيدفبراير24شارع محطة خدماتدواني خيرة07
ثاني يوم عيدعريب مركزمطعــــــــــــمبكراوة جمال08
أول يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةزراولة غبريني09
ثاني يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةشريفي خير الدين10
أول يوم عيدحي المحطةمواد غذائية عامةأحمد حسان عبد القادر11
أول يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةجي محفوظ نا12
ثاني يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةزراولة محمد13
أول يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةطيابين سمير14
أول يوم عيدحي الزاويةمواد غذائية عامةصالل حليمة زوجة رباط15
ثاني يوم عيدعريب مركزامةمواد غذائية عدهانجي بوعالم16
ثاني يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةلعريش يوسف17
ثاني يوم عيدعريب مركزمواد غذائية عامةزروال يمينة18
أول يوم عيدالسوق المغطاةخضر و فواكهبن عدة زيان19
أول يوم عيدعريب مركزقصابـــــــــــــةعزيزي لجعفري 20



ثاني يوم عيدعريب مركزقصابـــــــــــــةجيب الحاجن21
أول يوم عيدرع عزيزو عبد القدراشقصابـــــــــــــةسراي عبد اهللا22



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة المخاطرية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدالمخاطرية مركزمخبـــــــزةعثماني أحمد01
أول يوم عيدالمخاطرية مركزغاز البوتانمطاي محمد/محمد02
ثاني يوم عيدفرقة المغارسةغاز البوتانهدلي عبد اهللا03
أول يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامةمقران احمد04
ثاني يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامةمالحي عبد القادر05
أول يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامةمدرس علي 06
ثاني يوم عيدفرقة الحمادشيةمواد غذائية عامةمالحي محمد07
أول يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكهمقران أحمد08
أول يوم عيدالمخاطرية مركزمواد غذائية عامة+خضر و فواكهمطاي أحمد09
أول يوم عيدالمخاطرية مركزقصابــــــــــــــةجبار سيد علي 10



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة مليانة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
وم عيدأول ي117شارع بوياربو حميد رقم مخبــــــزةزاوي زين الدين01
ثاني يوم عيدشارع بن تيفور عبد الرحمانمخبــــــزةتيمطاوسين مصطفى02
ثاني يوم عيدحي الشهداءمخبــــــزةسعيداني صالح الدين03
أول يوم عيدطريق بن عاللمخبــــــزةقسوم بن عائشة04
يوم عيدثاني09شارع بوياربو حميد رقممخبــــــزةكيرلي خير الدين05
أول يوم عيدشارع شرشالي عبد القادرمخبــــــزةوعدية زهير06
ثاني يوم عيدحي رأس العقبةمخبــــــزةشهداوي يزيد07
يوم عيدثانيشارع حمدان بطلمخبــــــزةبن حاج أمر صليحة08
يوم عيداولشارع جاب روحو بوزيانمخبــــــزةبلهواري عمر09
أول يوم عيد12الطريق الوالئي رقم محطة خدماتبلقرانةورثة10
ثاني يوم عيدشارع الجمهوريةمحطة خدماتنجيني سليمة11
أول يوم عيدشارع األمير عبد القادرمطعــــــمخالل عبد القادر12
أول يوم عيدحي القرقاحمواد غذائية عامةجلوط خيرة13
ثاني يوم عيدحي القرقاحعامةمواد غذائيةحمالوي عزيز14
أول يوم عيدالعناصر الجميلةمواد غذائية عامةبوعنان عبد القادر15
ثاني يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةقربوسي عبد القادر16
أول يوم عيدحي الحمامةمواد غذائية عامةبوجمعة امحمد17
ثاني يوم عيدعناصر الجميلةالمواد غذائية عامةايت عامر بلقاسم18
أول يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةبوشارب أحمد19
ثاني يوم عيدحي رأس العقبةمواد غذائية عامةشادلي أحمد20
أول يوم عيدشارع باستورمواد غذائية عامةحمايدية أحمد21
يوم عيدثاني شارع باستورمواد غذائية عامةحفصاوي رضوان22
أول يوم عيدشارع حمدان بطلمواد غذائية عامةحاج جياللي فطومة23



ثاني يوم عيدشارع حمدان بطلمواد غذائية عامةقصد علي بو عالم24
أول يوم عيدشارع األمير عبدالقادرمواد غذائية عامةطرابلس زهير25
ثاني يوم عيدقادرشارع األمير عبدالمواد غذائية عامةربيكة الزغلة26
أول يوم عيدشارع مغراوي جيالليمواد غذائية عامةكراش عبد القادر27
ثاني يوم عيدشارع مغراوي جيالليمواد غذائية عامةبولغمان مسعود28
أول يوم عيدشارع األخوة دلوسي مواد غذائية عامةأولعربي يمينة29
ثاني يوم عيد152حي رأس العقبة امةمواد غذائية عالعربي بوعمران محمد30
أول يوم عيد12طريق الجزائر عمارة ك رقم مواد غذائية عامةعبد السالم بن يوسف31
ثاني يوم عيدشارع موراية عبدالقادرمواد غذائية عامةرحمون مصطفى 32
أول يوم عيدشارع موراية عبدالقادرمواد غذائية عامةأوبختة محفوظ33
ثاني يوم عيدبن تيفور عبدالرحمان عمارة أمواد غذائية عامةبوعبد اهللا نعيمة34
أول يوم عيدبن تيفور عبدالرحمان عمارة أمواد غذائية عامةبن بوعلي شريفة 35
ثاني يوم عيدطريق الملعب البلديمواد غذائية عامةسليماني رضا 36
أول يوم عيدجاب روحو بوزيان عمارة أشارع مواد غذائية عامةمعيوف مليكة37
39الطابق األرضي عمارة رقم مواد غذائية عامةمبدون مصطفى 38

شارع بن شعبان عبد الحفيظ
ثاني يوم عيد

أول يوم عيدشارع بن شعبان عبد الحفيظمواد غذائية عامةطاهر ياسين39
يوم عيدثانيحي الباب الغربيمواد غذائية عامةجمعي رشيد40
أول يوم عيدحي الباب الغربيخضر و فواكهسرير الحيرثي عبد القادر41
ثاني يوم عيدحي حمدان باطلخضر و فواكهقوطال محمد بن أحمد42
أول يوم عيد31شارع قوري محاد رقمخضر و فواكهعتو عبد الرزاق 43
ثاني يوم عيدعيد محمدالسوق المغطاة شارع أوسخضر و فواكهبن شعبان معمر44
أول يوم عيدالسوق المغطاة شارع أوسعيد محمدخضر و فواكهالعربي بوعمران محمد45
71شارع شرشالي عبد القادر رقم قصابــــةحمادي فتيحة46

مجموعة ملكية
أول يوم عيد

ثاني يوم عيدشارع حمدان بطلقصابــــةطاهر حسان بن يوسف47
أول يوم عيدشارع األمير عبد القادرقصابــــةعيدحميدي ال48
ثاني يوم عيدسوق البلديالقصابــــةسعيداني عز الدين49
أول يوم عيدمغراوىشارع جيالليقصابــــةبلبلة  كريمة50



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة بن عالل

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدشارع عبد اهللا بوعمرانمواد غذائية عامةة عبد القادرتفتا01
اني يوم عيدثشارع عبد القادر توريريمواد غذائية عامةبوسعيدي محمد02
أول يوم عيدشارع محمد كلوىمواد غذائية عامةبوعشرية فضيل03
ثاني يوم عيدشارع محمد كلوىمواد غذائية عامةحمدي بختة04
أول يوم عيدشارع محمد بوزيانمواد غذائية عامةأولعربي عبد القادر05
وم عيدثاني يشارع محمد كلوىمواد غذائية عامةفتاحين ميلود06
أول يوم عيدشارع محمد كلوىمواد غذائية عامةزرايف بلحاج07
ثاني يوم عيدشارع محمد بوزيانمواد غذائية عامةفقير جياللي08
أول يوم عيدحي أول نوفمبرمواد غذائية عامةحاج أعمر سفيان09
ثاني يوم عيدحي بوحدودمواد غذائية عامةتدبيرت علي10
أول يوم عيدشارع االمير عبد القادرقصابة و بيع الدواجنفاطمةروان 11
يوم عيدأولشارع االمير عبد القادرم ــــــعمطفتاحين محمد 12



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة جندل

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدشارع سلوان عليزةـــمخببن زرهودة عبد القادر01
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي زةـــمخبكرايشي مصطفى02
عيدأول يوم46شارع بن حركات زةـــمخببن شريفة عبد الحكيم03
ثاني يوم عيدشارع بن سيدي عيسىزةـــمخبمقاريز الزهرة 04
أول يوم عيدشارع بلوناس محمدغاز البوتانبن عزيزة محمد05
ثاني يوم عيدشارع بن سيدي عيسى الميسومغاز البوتانزرزيف عبد الجليل06
أول يوم عيدشارع بلوناس محمدمحطة خدماتحمليلي أحمد07
أول يوم عيدحي لكاداتمــــمطعلعابدي بن يوسفا08
ثاني يوم عيد04حي التجزئة رقم مــــمطعشيبوط عبد القادر09
أول يوم عيدأوت عمارة أ20حي مــــمطعساهل سمير 10
ثاني يوم عيدحي الملعبمواد غذائية عامةبلكاتب كريم11
أول يوم عيدبلحاج عابد احمدشارع مواد غذائية عامةشتاح العربي 12
أول يوم عيدشارع الدردارةمواد غذائية عامةبن نواعي لخضر13
ثاني يوم عيدشارع بن شيخ محمدمواد غذائية عامةعابد عبد الكريم14
ثاني يوم عيدشارع بلحاج عابد أحمدمواد غذائية عامةشيبان العربي 15
أول يوم عيدحي الملحقمواد غذائية عامةهانو سعيد16
أول يوم عيدديسمبر11حي مواد غذائية عامةعلى اغا الزهرة 17
ثاني يوم عيدحي الريمواد غذائية عامةمجدوب جمال 18
أول يوم عيدحي المصالحة الوطنيةمواد غذائية عامةشاهر محمد19
ني يوم عيدثامسكن119حي مواد غذائية عامةيوسف الرحماني مصطفى20



أول يوم عيدشارع بن حركات محمدمواد غذائية عامةجيرون رابح21
ثاني يوم عيدحي الملحقمواد غذائية عامةمجبر ملوكة22
أول يوم عيدشارع شباك جلولمواد غذائية عامةعجاس عيسى23
ثاني يوم عيدشارع قرجاج عبد اهللامواد غذائية عامةبن زينة يعقوب24
أول يوم عيدشارع قوالل أحمدخضر و فواكهصامت محمد أمين25
ثاني يوم عيدجندلخضر و فواكهالشرقي علي26
أول يوم عيدحي الملعب خضر و فواكهعياش حميد27
ثاني يوم عيدشارع بن قوالل احمدخضر و فواكهأحمد عيسى عبد القادر28
أول يوم عيدالملعبحياللحوم و الدواجنطرشاني لخضر29
ثاني يوم عيدعليشارع سلوانياللحوم و الدواجنبن زرهودة جياللي30
أول يوم عيدشارع بن سيدي عيسى الميسوماللحوم و الدواجنحمدأجالب 31
ثاني يوم عيدأوت 20شارع اللحوم و الدواجنبوخاري سهام32



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

واد الشرفاء بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول يوم عيدعمورة مركززةـــــمخبخياطي محمد01
يوم عيدثانيواد الشرفاءزةـــــخبملخضرشكيرين02
أول يوم عيدواد الشرفاء مركزغاز البوتانرين جلول يشك03
ثاني يوم عيدبونعامةمحطة خدماتورثة سبع محمد04
أول يوم عيدواد الشرفاءمـــمطععبدلي عماد 05
ثاني يوم عيدعمورة مركزمـــمطعمتيجي علي06
أول يوم عيدبونعامةمـــمطععماري سيد علي 07
أول يوم عيدواد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةهواري سفيان08
ثاني يوم عيدواد الشرفاء مركزمواد غذائية عامةقرميط حبيبة 09
أول يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامةبلمباركي عادل10
ثاني يوم عيداد الشرفاءو مواد غذائية عامة+غاز البوتانقراش أحمد11
أول يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامةعمور ميلود12
ثاني يوم عيدعمورة مركزمواد غذائية عامةقبايلي محجوبة13
أول يوم عيدواد الشرفاء مركزاللحوم و الداجنبلمباركي محمد14
دثاني يوم عيعمورة مركزاللحوم و الدواجنشيخي ميسوم 15



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بربوش بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب و الرقم
أول يوم عيدالخوة فراشاحي مواد غذائية عامةبسعيدي العيد01
ثاني يوم عيدشارع بلمصطفاوي الجياللي مواد غذائية عامةبسعيدي  محجوب /رابح02
أول يوم عيدشارع ملوك رابحمواد غذائية عامةخياطي محفوظ03
ثاني يوم عيدبربوش مركزمواد غذائية عامة+ غاز البوتانبسعيدي العيد 04



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

العطاف بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
يوم عيدأول شارع احمد ناصرزةـــــمخبزوجة شوطعكوشي مريم01
أول يوم عيدشارع االستقاللزةـــــمخبغريب اهللا أحمد02
أول يوم عيدEPLFمسكن 88حي زةـــــمخبعمرون فريدة03
أول يوم عيدالقرية الفالحية العطافزةـــــمخببلفول حمزة 04
أول يوم عيدسيدي بوعبيدةزةـــــمخبحشاني عدنان 05
أول يوم عيدشارع سي خالدزةـــــمخبم ازدامي عبد الرحي06
ثاني يوم عيدشارع االستقاللزةـــــمخببنور مسعود07
ثاني يوم عيدشارع محمد خميستي زةـــــمخبملياني عبد القادر08
ثاني يوم عيدشارع سي خالد زةـــــمخبقاسم علي عمر09
يوم عيدثانيشارع بوزار زةـــــمخبصليحةدربال10
شارع حسيبة بن بوعلي حي زةـــــمخبصامت عائشة11

59البناء الجاهز رقم 

ثاني يوم عيد

أول يوم عيدسيدي بوعبيدةمحطة الوقودملياني عبد القادر12
ثاني يوم عيدسيدي بوعبيدةمحطة الوقودازيان مختار13
ول يوم عيدأشارع احمد باشوشيمطعـــــــــــــم قسول محمد14
أول يوم عيدالمركز التجاري مطعـــــــــــــم شخار المزدادة العرجاني فتيحة15
ثاني يوم عيدحي سي اعمرمطعـــــــــــــم العايبي عبد القادر16
ثاني يوم عيدشارع سي خالدمطعـــــــــــــمعبد اهللا محجابي أحمد17
أول يوم عيدمسكن88ي حزةامغـــــــعربوش جمال 18
أول يوم عيدشارع االستقالل مواد غذائية عامةبلقاسم كرمي أحمد19



أول يوم عيدشارع محمد خميستيمواد غذائية عامةفقيري جمال20
أول يوم عيدسيدي بوعبيدةمواد غذائية عامةشحمة جمال21
يوم عيدأول القرية الفالحيةمواد غذائية عامةخديم محمد22
أول يوم عيدحي الشيخ بن يحيمواد غذائية عامةحمرات محمد23
أول يوم عيدشارع االستقاللمواد غذائية عامةقروي عبد الغني24
ثاني يوم عيدشارع بربارةمواد غذائية عامةي عبد القادرفقر 25
دأول يوم عيشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةثابت كرمي جمال 26
ثاني يوم عيدشارع االستقاللمواد غذائية عامةقروي عبد الغني27
ثاني يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةدلة جياللي28
ثاني يوم عيدشارع محمد بوزارمواد غذائية عامةتبوب عبد القادر29
يدثاني يوم عشارع محمد القسنطينيمواد غذائية عامةبوحايك بختة30
شارع حسيبة بن بوعلي حي البناء مواد غذائية عامةبن عبيلة نور الدين31

الجاهز 
أول يوم عيد

يوم عيدثانيالقسنطينيأحمد شارع مواد غذائية عامةالعايبي عودة32
أول يوم عيدالقرية الفالحيةخضر و فواكهنقلي لطرش33
ثاني يوم عيدشارع االستقاللخضر و فواكهخرشاوي أحمد34
أول يوم عيدالسوق المغطاةخضر و فواكهابراهيموقاد 35
ثاني يوم عيدشارع سي قادةخضر و فواكهغزالة بوعبد اهللا 36
أول يوم عيدشارع االستقالل خضر و فواكهخرشاوي علي37
أول يوم عيدشارع أحمد باشوشيقصابــــــــــةالزدامي أحمد38
أول يوم عيدشارع االستقالل قصابــــــــــةمي محمدالزدا39
أول يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــةقندوزي محمود40
ثاني يوم عيدالمركز التجاري شارع الشهداءقصابــــــــــةقندوزي ديلمي41
ثاني يوم عيدشارع الشهداءقصابــــــــــةدين عبد القادر42
ثاني يوم عيدشارع محمد بوزارقصابــــــــــةقواس عبد القادرخروبي ل43
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تيبركانين  بلديـة

تاريخ المداومةوانـلعناالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
أول و ثاني يوم عيدبلدية تبركانينغاز البوتانبلحاج مهدي خديجة01
اول يوم عيدبلدية تبركانينمواد غذائية عامة+خضر و فواكهخروفي محمد02
أول يوم عيدبلدية تبركانينمواد غذائية عامة+خضر و فواكهمسلم أم الشيخ03
ثاني يوم عيدبلدية تبركانينمواد غذائية عامة+خضر و فواكهد القادرالعربي السعيدي عب04
ثاني يوم عيدبلدية تبركانينمواد غذائية عامة+خضر و فواكهالصامت بوعالم05
ثاني يوم عيدبلدية تبركانينمواد غذائية عامةمجامعية أحمد06
يوم عيدأول الحي البلديمطعــــــــــــــمحاج لقوس محمد07
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بلديـة العبادية

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
أول يوم عيدشارع محمد عوامرزةـــــــــــمخبداودي احمد01
أول يوم عيدشارع طاهر يعقوبيزةـــــــــمخبشقاليل بن علي02
أول يوم عيدطريق تاشتةزةــــــــمخبأوفة عمار03
اول يوم عيدالعبادية مركززةـــــــمخبشوط ميمونة04
وم عيدثاني ي01حي التجزئة رقم زةـــــــمخبحاج علي زورة05
ثاني يوم عيدجياللي بونعامةالشارع زةـــــــمخبشرفاوي زوليخة06
ثاني يوم عيدشارع سي بوعالمزةـــــــمخبولجة عبد النور07
ثاني يوم عيدشارع محمد عوامرزةــــــمخببن دري عبد اهللا08
اول يوم عيدطريق العطافمحطة الوقودحمداني عمر09
ثاني يوم عيدطريق العامرةمحطة الوقودن بلعيدآيت زيا10
اول يوم عيد01حي التجزئة رقم مطعـــــــــــــم بوهراوة مولود11
ثاني يوم عيدشارع سي بوعالم طريق العامرةمطعـــــــــــــم بختاوي عبد القادر12
أول يوم عيدمنطقة النشاطاتازةمعـــــــــــناقة الهاشمي13
اول يوم عيدشارع عمر باشامواد غذائية عامةعداد ميلود 14
اول يوم عيدحي الحرية مواد غذائية عامةبغداد عرايبي15
ثاني يوم عيدحي الحرية مواد غذائية عامةتقرورت حسين16
اول يوم عيدشارع سي بوعالممواد غذائية عامةمغيلي عبد القادر17
اول يوم عيدطريق العامرةغذائية عامةموادشارف أحمد18
اول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةيرط يمينةق19
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةكتروسي عمر20



اول يوم عيدطريق تاشتةمواد غذائية عامةرملة أحمد21
ثاني يوم عيدعامةشارع الجياللي بونمواد غذائية عامةزورة عبدي 22
ثاني يوم عيدطريق تاشتةمواد غذائية عامةمداور شريف23
اول يوم عيدشارع محمد عوامرمواد غذائية عامةبدري أمحمد24
ثاني يوم عيدطريق تاشتة01حي التجزئة مواد غذائية عامةغريريفة موسى25
يوم عيدثانيالعبادية مركزمواد غذائية عامةغوالم كمال26
ثاني يوم عيدشارع أعمر باشا مواد غذائية عامةأرملة بدرانيقراون حليمة27
اول يوم عيدشارع محمد عوامرخضر و فواكهبوعسلي محمد28
اول يوم عيد01حي التجزئة رقمخضر و فواكهبوضياف عبد القادر29
عيدثاني يومشارع محمد عوامرخضر و فواكهشوط بن يوسف30
ثاني يوم عيدالمجمع التجاري االصليخضر و فواكهغريريفة علي31
اول يوم عيد01حي التجزئة رقم قصابـــــــــــــةبوهراوة عباس32
اول يوم عيدشارع محمد عوامرقصابـــــــــــــةعبدون محمد33
اول يوم عيدحي المسجدقصابـــــــــــــةالحاج تقرورت34
اول يوم عيدالسوق المغطاةقصابـــــــــــــةرقيق الحاج35
ثاني يوم عيدشارع محمد عوامرقصابـــــــــــــةريريفة كريمق36
ثاني يوم عيدالسوق الجديدقصابـــــــــــــةشريفتقرورت37
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بلديـة عين بويحي

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
أول و ثاني يوم عيدعين بويحي مركز زةـــــمخبريممإنساعد 01
أول و ثاني يوم عيدحي الزاويةغاز البوتانزرواية بن يوسف02
اول يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةعكاشة عبد اهللا03
اول يوم عيدشارع الحريةمواد غذائية عامةبربارة سفيان04
اول يوم عيدحي الشهيد عبد القادر قيراطمواد غذائية عامةشرير رابح05
اول يوم عيدرادعية عبد اهللاحي الشهيد بمواد غذائية عامةبن تكفة بوجاجة06
اول يوم عيدالعجايليةمواد غذائية عامةشكال صامت07
ثاني يوم عيدالعجايليةمواد غذائية عامةموزعيكة عبد الرزاق08
اول يوم عيدالزكاكرةمواد غذائية عامةداودي محمد09
اول يوم عيدبوعروصمواد غذائية عامةحمادو علي10
ثاني يوم عيدالزكاكرةمواد غذائية عامةعبد اهللاسمارة11
ثاني يوم عيدبوعروصمواد غذائية عامةدواجي سليم12
ثاني يوم عيدمقراشمواد غذائية عامةساغي عبد القادر13
ثاني يوم عيدشارع الشهداءمواد غذائية عامةعزوز خالد14
يوم عيداولشارع الشهداءخضر و فواكهطلحة جلول15
ثاني يوم عيدشارع الشهداءخضر و فواكهشطوح عبد القادر 16
اول يوم عيدشارع االستقاللبيع الدواجنبربارة موسى17
ثاني يوم عيدحي الشهيد عبد القادر قيراطبيع الدواجنعزوز محمود18
اول يوم عيدحي الشهيد عبد القادر قيراطبيع الدواجنعزوز موسى19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 
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قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة تاشتة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
اول يوم عيدتاشتة مركززةـــــمخبخديم محمد01
ثاني يوم عيدتاشتة مركززةـــــمخبعقلوش بختة02
اول يوم عيدتاشتة مركززةـــــمخبجالوي فاطمة زوجة خديم 03
ثاني يوم عيدأوالد باسةزةـــــمخببوطالب جميلة04
اول يوم عيدتاشتة مركزمواد غذائية عامةهنين الحاج 05
ثاني يوم عيدتة مركزتاشمواد غذائية عامةموساوي رشيد06
اول يوم عيدسوق االثنينمواد غذائية عامةمقراني رشيد07
ثاني يوم عيدسوق االثنينمواد غذائية عامةخالفي عبد القادر08
اول يوم عيدأوالد باسةمواد غذائية عامةبوطالب عبد القادر09
يوم عيدثانيأوالد بلحاجمواد غذائية عامةصحوي عبد القادر10
اول يوم عيدتاشتة مركزمواد غذائية عامةمرساوي عبد اهللا11
ثاني يوم عيدتاشتة مركزمواد غذائية عامةدحماني فاطمة 12
اول يوم عيدسوق االثنينمواد غذائية عامةطيبي محمد13
ثاني يوم عيدأوالد باسةمواد غذائية عامةعزوزي بلحاج14
اول يوم عيدسوق االثنينخضر و فواكهسحقي الحاج15
ثاني يوم عيدتاشتة مركزخضر و فواكهشاقي قويدر16
أول و ثاني يوم تاشتة مركزالحليب و مشتقاتهموساوي عبد القادر17

عيد
اول يوم عيدتاشتة مركزقصابــــــــــةبداوي عيسى18
ثاني يوم عيدكزتاشتة مر قصابــــــــــةصحراوي عبد القادر19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة عين األشياخ

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
اول يوم عيدأول نوفمبرزةــــــمخبعباس العصنوني01
ثاني يوم عيدقرية لشياخزةــــــمخببوط عبد الحليميش02
اول يوم عيدقرية لشياخزةــــــمخبدراج محمد03
اول يوم عيدشارع أول مايغاز البوتانسحنون محمد الزين 04
ثاني يوم عيدحي لكاداتغاز البوتانسبيح عمار05
اول يوم عيدحي الخروبةغاز البوتانعياش أحمد06
اول يوم عيدجويلية05شارع مواد غذائية عامةعرابة محمد07
ثاني يوم عيدجويلية05شارع مواد غذائية عامةلعقاقنة محفوظ08
اول يوم عيدجويلية05شارع مواد غذائية عامةبوعزري محمد09
ثاني يوم عيدأول نوفمبرشارع مواد غذائية عامةشايبي كلتوم10
اول يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةخفي علي11
ثاني يوم عيدشارع أول نوفمبرمواد غذائية عامةشيخ بتقة12
اول يوم عيدحي لكادتمواد غذائية عامةدحماني دلة  محمد13
ثاني يوم عيدحي لكاداتمواد غذائية عامةحواسني مراد 14
اول يوم عيدقرية لشياخمواد غذائية عامةشرير محمد15
ثاني يوم عيدقرية لشياخمواد غذائية عامةبوعزري رابح16
اول يوم عيدشارع أول نوفمبرقصابــــــــــةبوخمسة كريم17
ثاني يوم عيدجويلية05شارع قصابــــــــــةي اسماعيلشناف18



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 
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قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بلديـة عين السلطان

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
يديوم عو ثاني اول أوالد بلقاسممخبزةعلي بورقعة زروق و شريكه01
اول يوم عيدواد حليلغاز البوتانبن سعيد امحمد02
ثاني يوم عيدواد الشعيبةغاز البوتانناصي بوعالم03
اول يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةقادري ميلود04
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةركاب الطيب05
اول يوم عيدعين السلطان مركزاد غذائية عامةمو العجالي عبد القادر06
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةحابي أحمد07
اول يوم عيدعين السلطان مركزمواد غذائية عامةبن فريحة مصطفى08
ثاني يوم عيدأوالد بلقاسممواد غذائية عامةحاج الطيب امحمد09
اول يوم عيدأوالد بلقاسمواد غذائية عامةمكليل بورقعة توفيق10
ثاني يوم عيدواد الشعبيةمواد غذائية عامةبلحاج بوفارس11
اول يوم عيدواد الشعبيةمواد غذائية عامةشمبازي أحمد12
ثاني يوم عيدواد حليلمواد غذائية عامةمصلي عبد القادر13
اول يوم عيدكزعين السلطان مر خضر و فواكهطلبي يوسف14
ثاني يوم عيدعين السلطان مركزخضر و فواكهزيتوني أحمد15
اول يوم عيدعين السلطان مركزخضر و فواكهشملة جلول16
يوم عيدأولعين السلطان مركزبيع الدواجنبن حاج امحمد حسين17
يوم عيدثانيعين السلطان مركزةـــــقصاببن سونة عبد الكريم18



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 
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قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

واد الجمعة بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
أول و ثاني يوم عيدــــــــــةمطماطــمخبـــــــــــــزةبوبكر محمد01
يوم عيدأولمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبومدل أحمد02
يوم عيدثانيمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوبكر أحمد03
يوم عيدأولمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةبوسوبل الشيخ 04
يوم عيدثانيمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةجعوان محمد05
يوم عيدأولمطماطــــــــــــةمواد غذائية عامةشافعي مراد 06
يوم عيدثانيالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةجالب جياللي 07
يوم عيدأولالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبورزامة العيد08
يوم عيدثانيالقرية الفالحيةةمواد غذائية عاممهابي بن عيسى09
يوم عيدأولالقرية الفالحية+غاز البوتانمواد غذائية عامةالعامري محمد10
يوم عيدثانيعلي خوجةحي مواد غذائية عامةبشيرري زاغ11
يوم عيدأولحي علي خوجةمواد غذائية عامةمسن بن يوسف12
يوم عيدثانيــــــــــــةمطماطمواد غذائية عامةعقاب محمد13
يوم عيدأولالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةقسوم عبد القادر14
يوم عيدثانيالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةشريف رابح15



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
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قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

حمام ريغة بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاللقبواالسمالرقم
اول يوم عيدشارع مسجد سلمان الفارسيزةـــمخبسرير علي  01
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيزةـــمخبسرير بن يوسف 02
اول يوم عيدشاوشحي الزةـــمخبتوفيقحاجي 03
اول يوم عيدشارع مسجد سلمان الفارسيغاز البوتانالمكي جلول04
ثاني يوم عيدحي البناء الجاهزغاز البوتانالمقرن توفيق05
اول يوم عيدالحي الجديدغاز البوتانالمقدم عبد القادر06
اول يوم عيدالحي الجديدمطعـــــمالمقدم بن يوسف07
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مطعـــــمارموش بن يوسفكر 08
اول يوم عيدالمنطقة السياحيةمطعـــــمحسان مصطفى09
ثاني يوم عيدالمنطقة السياحيةمطعـــــمالمكي سمير10
اول يوم عيدالمنطقة السياحيةمطعـــــمكرزازي محفوظ11
اول يوم عيدلرئيسي الشارع امواد غذائية عامةبكة حميد12
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةحمي مجدوب محمد13
اول يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةكرارموش توفيق14
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةحمي مجدوف سفيان15
اول يوم عيدسي الشارع الرئيمواد غذائية عامةعابر علي16
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةيوفيان لخضر17
اول يوم عيدالحي السفليمواد غذائية عامةبالة ابراهيم18
ثاني يوم عيدحي البناء الجاهزمواد غذائية عامةديناوي قدور19
يداول يوم عحي البناء الجاهزمواد غذائية عامةحواج محمد20



ثاني يوم عيدحي الجنان البايلكمواد غذائية عامةبودهري عبد القادر21
اول يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةبوتكفة حميد22
ثاني يوم عيدحي عين القارصة مواد غذائية عامةمعيوف مراد 23
يوم عيداولالحي الجديد حمام ريغة مواد غذائية عامةالمقدم ميلود24
اول يوم عيدالشارع الرئيسيقصابــــــة عياش بن يوسف25
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيقصابــــــة المقدم يوسف26
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عين البنيان بلديـة

تاريخ المداومةوانـالعنالنشاطنوعاالسماللقب والرقم
يوم عيدثاني الشارع الرئيسيزةــــمخبخثير عبد القادر01
يوم عيداولالشارع الرئيسيزةــــمخبحمدان عبد الرزاق02
اول يوم عيدئيسيالشارع الر غاز البوتانبداوي محمد03
يوم عيدثانيحي الحريةغاز البوتانكليل بن يحي04
اول يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةبلقرقيط عبد الحق05
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةمحمدتاونزة06
اول يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةمشري لخضر07
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةحطايبي جلول08
اول يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةبعة فؤاد09
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةلبان بن عائشة10
اول يوم عيدالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةكريو حكيم11
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيواد غذائية عامةمبوزيد نور الدين12
اول يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةجياش جياللي13
ثاني يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةدهاز برقاع14
اول يوم عيدحي الحريةمواد غذائية عامةرطة رصفة محمد15
ثاني يوم عيدبنيان مركزعين المواد غذائية عامةميتوشي عبد القادر16
اول يوم عيدالشارع الرئيسيخضر و فواكهتاونزة محمد17
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسيخضر و فواكهكريو حكيم18
اول يوم عيدالشارع الرئيسيقصابة و بيع الدواجنوامري أمحمد19



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

عين التركي بلديـة

تاريخ المداومةالعنـــوانالنــشاطنوعاللقـبواالسـمالرقم
اول يوم عيدعين التركي مركزمخبــــــزةيعقوب يمينة01
ثاني يوم عيدمركزعين التركي مخبــــــزة شنوي زهير02
ثاني يوم عيد- عين التركي–حي بوزبوجة مخبــــــزةبن زهرة احمد03
اول يوم عيدعين التركي مركزعامـةغذائيـةمـواديعقوب عبد القادر04
ثاني يوم عيد-عين التركي–الشارع الرئيسي عامـةغذائيـةمـوادفغول عبد القادر05
اول يوم عيد-عين التركي–الشارع الرئيسي عامـةغذائيـةمـوادد عبد اهللا عثمان أحم06
ثاني يوم عيد-عين التركي-حي تيزي وشيرعامـةغذائيـةمـواديعقوب محمد07
اول يوم عيد-عين التركي-حي تيزي وشيرعامـةغذائيـةمـوادبن هنور محمد08
ثاني يوم عيد- عين التركي–وزبوجة حي بعامـةغذائيـةمـوادحمادي عبد القادر09
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خميس مليانـــــة بلديـة

ريخ المداومةتاالعنـــواننوع النــشاطاالسـم اللقـب و الرقم
اول يوم عيد42شارع بلسعدي  عبد القادر رقم مخبــــــزةكبير علي 01
ثاني يوم عيدشارع بلسعدي  عبد القادرمخبــــــزةفرنيني الياس02
اول يوم عيدن عبد القادر اجعدشارع مخبــــــزةبن دحمان موسى03
ثاني يوم عيدالقادرن عبداشارع جعدمخبــــــزةكراش رمضان 04
اول يوم عيدشارع بوعمراني محمدمخبــــــزةرودالي زكية 05
ثاني يوم عيدنهج العقيد بوقارة مخبــــــزةبلكحل سليم06
اول يوم عيدشارع وعلي عبد القادرمخبــــــزةكحيلة عمار 07
عيدثاني يوم296حي الدردارة رقم مخبــــــزةنورة صادق08
اول يوم عيد90حي لكدات رقم مخبــــــزةلسلوس عبد القادر 09
ثاني يوم عيداوت20شارع مخبــــــزةصباط مراد 10
اول يوم عيدحي الدردارةمخبــــــزةزيرق عمار11
ثاني يوم عيدشارع بوعمراني محمدمخبــــــزةدحماني توفيق 12
اول يوم عيدالحي البلدي سيدي منادنغاز البوتاموجد محمد 13
ثاني يوم عيدالحي البلدي سيدي منادغاز البوتانبوجبير يحي  14
يوم عيدأول بلسعدي عبد القادرشارعمحطة وقودلراشيش عبد القادر15
اول يوم عيدحي سوفايمطعــــــــــمقطاش مصطفى 16
يوم عيدثاني حي سوفايـــممطعـــــــلحليم ابد عحافي راسو 17
اول يوم عيدشارع بلسعدي عبد القادرمطعــــــــــممدوار احمد 18
يوم عيدثاني حي سوفايمطعــــــــــمشرياف علي 19



اول يوم عيدمسكن حي بوطان 132مشروع مواد غذائية عامةطواهري عمر 20
ثاني يوم عيدالبلدي حي المواد غذائية عامةبلوط نور الدين21
اول يوم عيدشارع بوعمراني محمدمواد غذائية عامةقشار محمد 22
ثاني يوم عيدشارع العقيد بوقارةمواد غذائية عامةمقدم عبد الرحمان 23
اول يوم عيدمسكن حي المذبح108حي مواد غذائية عامةبويخف بن يوسف 24
ثاني يوم عيدمعمرأحي سيدي مةمواد غذائية عافويقع مصطفى 25
اول يوم عيد40حي الدردارة رقم مواد غذائية عامةشرقي احمد 26
ثاني يوم عيدحي حاليمي محمدمواد غذائية عامةسليمان رفيق 27
اول يوم عيدحي الدردارةمواد غذائية عامةالوزاني محفوظ 28
ثاني يوم عيدرةحي الدردامواد غذائية عامةعلي رشيدي 29
اول يوم عيدحي السالممواد غذائية عامةزياني محمد 30
ثاني يوم عيداالمير عبد القادرشارعمواد غذائية عامةفالح عبد القادر 31
اول يوم عيدحي الصوامعمواد غذائية عامةبن زهرة طاهر امين 32
ثاني يوم عيدرمعمأحي سيدي مواد غذائية عامةبلوطي عائشة 33
اول يوم عيدحي الصوامعمواد غذائية عامةمرسالم عبد القادر 34
ثاني يوم عيداوت20شارع مواد غذائية عامةي امحمد ر مخطا35
اول يوم عيدعمارة الوئام الطابق االرضيمواد غذائية عامةبن صفية غالم 36
مشروع 02حي المذبح عمارة واد غذائية عامةمعبد القادر مكي محمد عبد القادر مكي محمد37

مسكن108
ثاني يوم عيد

اول يوم عيدحي لكداتمواد غذائية عامةقوسم موسى 38
ثاني يوم عيدحي الصوامعمواد غذائية عامةبن لحسن نصر الدين 39
اول يوم عيدشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةعنتر محمد 40
ثاني يوم عيدحي الدردارةواد غذائية عامةمعلي رشيدي 41
اول يوم عيداوت20شارع مواد غذائية عامةبوزينة ابراهيم 42
ثاني يوم عيداوت20السوق المغطاة شارع مواد غذائية عامةغول محمد 43
العابدي بن عيسى 44 اول يوم عيدحي سوفاي مواد غذائية عامةالعابدي بن عيسى 
ثاني يوم عيدالحريةحيمواد غذائية عامةيدي محفوظ رش45
اول يوم عيدلحريةحي امواد غذائية عامةمصطفاوي  حميد 46
ثاني يوم عيدشارع طهراوي بن ميرةمواد غذائية عامةكريال موسى 47
عيداول يوم28حي الدردارة رقم قصــــــابةعطابي عبد الرحمان 48



عيدثاني يوم12حي الدردارة رقم قصــــــابةبورقعة سمير49
عيداول يومحي حاليمي محمدقصــــــابةمحايلية عبد القادر 50
عيداول يوم14حي سوفاي رقم قصــــــابةبلقاسم حسين 51
عيدثاني يومحي سوفايقصــــــابةبن علوان رشيد 52
عيدول يوماحي لكداتقصــــــابةهامل محمد 53
عيدثاني يوماوت20شارع قصــــــابةهنين حسين 54
عيداول يوممعمرأحي سيدي قصــــــابةعمورة رابح 55
عيدثاني يوممعمرأحي سيدي قصــــــابةبوكيرة عباسي الطيب 56
عيداول يومشارع بلسعدي عبد القادرقصــــــابةبوزيد بوبكر 57
عيدثاني يومحاليمي محمد الخميسحيقصــــــابةالدخمكالتي58
عيدثاني يومالخميسالسوق المغطاةقصـــــابةمحمدعيساوي59
عيداول يومشارع غيدة بن يوسفخضر و فواكهطواهير عبد القادر 60
عيداول يومشارع بوعمراني محمدخضر و فواكهسفال يحي 61
عيداول يومشارع مالكي سرحانضر و فواكهخبوكريطة عربية 62
عيدثاني يوم02شارع مالكي سرحان رقم خضر و فواكهبودومي يحي 63
عيدثاني يومحي بن عبد اهللا احمدخضر و فواكهبن لشهب عمار 64



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــلدفلواليـة عيـن ا

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

سيدي لخضربلديـة

تاريخ المداومةالعنـــواننوع النــشاطاللقـب و االسـم الرقم
يوم عيدثانيأول نوفمبرشارع مخبــــــزةوجة بوزيانج01
يوم عيداول03حي التجزئة رقم مخبــــــزةبن عدة محمد02
يوم عيدثانيسواعدي بن يوسف شارع مخبــــــزةلبط عادل03
اول يوم عيد04الطريق الوطني رقم محطة الوقودنحازية رمضان04
اول يوم عيدوسط المدينةمحطة الوقودعامرين العربي 05
اول يوم عيدوسط سيدي لخضرمواد غذائية عامةضغير موح محمد06
اول يوم عيد04الطريق الوطني رقم واد غذائية عامةمكلتين ابراهيم07
اول يوم عيد04الشارع الرئيسي الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةعنتري محمد08
اول يوم عيدشارع االمير عبد القادرمواد غذائية عامةمساعدية أمحمد09
يديوم عثانيشارع اول نوفمبرمواد غذائية عامةقروم عمر10
يوم عيدثانيالشارع الرئيسيمواد غذائية عامةخليف بلحاج11
يوم عيدثاني04حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةبن حاج رابح محمد12
يوم عيدثاني27شارع شرقي أحمد قسم مواد غذائية عامةهرهور عمر13
يوم عيدثانيشارع الشهداءمواد غذائية عامةجعفر صالح14
يوم عيدثانيشارع بوعداينمواد غذائية عامةايطاطاحين أحمد15
اول يوم عيدمسكن48حي مواد غذائية عامةجعفر مصطفى16
يوم عيدثانيوسط المدينةمواد غذائية عامةناجي أحمد17
اول يوم عيد06حي التجزئة رقم مطعــــــــــمحاج عليم الهادي18
اول يوم عيدنوفمبر01شارع 17رقم عــــــــــممطبوعالمي محمد19
يوم عيدثانيسيدي لخضر85مجموعة ملكية مطعــــــــــمعاشور كمال20



يوم عيدثاني04الطريق الوطني رقم مطعــــــــــمخلوف حميد21
اول يوم عيدالشارع الرئيسيقصابـــــــــــةبورقعة حسين22
اول يوم عيدشارع اول نوفمبرصابـــــــــــةقطفياني محمد23
يوم عيدثانيسيدي لخضر مركزقصابـــــــــــةالصغير عباس كريم24
يوم عيدثانيحي سوق الفالح سيدي لخضرقصابـــــــــــةحوتي محمد25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

برج األمير خالدبلديـة

تاريخ المداومةالعنـــواننوع النــشاطاللقـب و االسـم الرقم
اول يوم عيدفرقة اوالد عليغاز البوتانسيف أحد01
ثاني يوم عيدفرقة اوالد عليغاز البوتانمحمدبلباش02
اول يوم عيدبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمبوجمان محمد03
ثاني يوم عيدبرج االمير خالد مركزمطعــــــــــمدعاس الزاهي04
اول يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةتدرس سعيد05
ي يوم عيدثانبرج االمير خالدمواد غذائية عامةميلودي جياللي06
اول يوم عيد03حي التجزئة رقم مواد غذائية عامةبناع مراد بن الطاهر07
ثاني يوم عيدالشارع الرئيسي مواد غذائية عامةأوسال عبد القادر08
اول يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةبوجنان لخضر09
ثاني يوم عيددبرج االمير خالمواد غذائية عامةمالوي دحمان10
اول يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةزوقاري محمد11
ثاني يوم عيدبرج االمير خالدمواد غذائية عامةخيال امبارك12
اول يوم عيد14أحمد غول الطريق الوطني رقم مواد غذائية عامةمجاجي سعيد13
اول يوم عيدكزبرج االمير خالد مر قصابـــــة تمار محمد14
ثاني يوم عيدبرج االمير خالد مركزقصابـــــةتيرسان سعيد15



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

طارق بن زيادبلديـة

تاريخ المداومةالعنـــواننوع النــشاطسـم اللقـب و االالرقم
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمخبــــــــزةعدة محمد01
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمخبــــــــزةالعربي عقيل محمد02
ثاني يوم عيدحي تانوتغاز البوتانمير أحمد03
أول و ثاني يوم عيدالطريق الرئيسيمحطة خدماتطيبوني محمد04
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمطعـــــــممير موسى05
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمطعـــــــملوزي محمد06
اول يوم عيدطارق بن زياد مركز+غاز البوتانمواد غذائية عامةمجبار بومدين07
ثاني يوم عيدمركزطارق بن زيادمواد غذائية عامةزقاري بن يمينة08
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةمزيون الطاهر09
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةأحمدصاب10
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةمواس رقية11
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبرارمي أحمد12
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبوميمون ابراهيم13
ثاني يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةصعاب الحاج14
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةبرسون سعيد15
اني يوم عيدثطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةصالحمجحمو 16
اول يوم عيدطارق بن زياد مركزمواد غذائية عامةقطارني خديجة17
ثاني يوم عيدحي تانوتمواد غذائية عامةقرابن محمد18
اول يوم عيدحي تانوت بجانب الثانويةقصابــــــةتدرس عبد الغني19
عيدثاني يومطارق بن زياد مركزقصابــــــةالقادرمجبار عبد 20



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بئر ولد خليفةبلديـة

تاريخ المداومةالعنـــواننوع النــشاطاللقـب و االسـم الرقم
اول يوم عيدن باديسحي بةمخبــــــــز لزعر معمر01
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمخبــــــــزة تقليديةاليفي كريم02
اول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزغاز البوتانبن ستي يحي03
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزغاز البوتانخبازي علي04
عيداول يوم حي الشهداءمطعـــــمقرين مصطفى05
ثاني يوم عيدشارع عبد الحميد بن باديس مطعـــــمحشادي محمد06
اول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةخريسي سعيد07
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةبلمشري خيرة08
داول يوم عيبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةتمار رشيد09
ثاني يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةحاج جياللي سعيدة10
اول يوم عيدبئر ولد خليفة مركزمواد غذائية عامةديس لحسن11
ثاني يوم عيد01بئر ولد خليفة مركز عمارة رقم مواد غذائية عامةدوايجية بن يوسف12
اول يوم عيد14داء الطريق الوطني رقم شارع الشهمواد غذائية عامةقوجيل حسام13
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةبرهون سعيد14
اول يوم عيدحي ودان مواد غذائية عامةوداني محمد15
ثاني يوم عيدفبراير24شارع مواد غذائية عامةبن بوعلي نصر الدين16
اول يوم عيديبحي الطمواد غذائية عامةشالح محمد17
ثاني يوم عيدالقرية الفالحيةمواد غذائية عامةحمدأاليفي 18
اول يوم عيد04محل اوالد سليمان الجناح أرقم 24مواد غذائية عامةعبد الكريم بلقاسم19
اول يوم عيدشارع الشهداءخضر و فواكهعيسى شريف20



يوم عيدثاني حي الوزينخضر و فواكهعاشور رمضان21
اول يوم عيدحي الوزينخضر و فواكهكراسي عمر 22
ثاني يوم عيدمركز البلديةخضر و فواكهعيوني عبد الرحمن23
اول يوم عيدحي الملعب البلديقصابــــــةتمار محمد24
ثاني يوم عيد14الطريق الوطني رقم قصابــــــةحطاب مخفي25



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهور يـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

بومدفعبلديـة

تاريخ المداومةالعنـــواننوع النــشاطاللقـب و االسـم الرقم
عيديومثانيشرع احمد ملحة مخبــــــزةمقيدش علي 01
عيديوماولطريق المحطة مخبــــــزةروزي جياللي02
عيداول يوم02حي التجزئة رقم مخبــــــزةاحمد امبارك علي03
عيدثاني يومشارع عبد القادر رباحي مخبــــــزةبن عمار الطيب04
عيداول يومحي المحطة بيع غاز البوتانحاج ادريس عمر05
عيدثاني يومشارع اول نوفمبر بيع غاز البوتانالمؤمن الزهرةعبد06
عيداول يومشارع االمير عبد القادر ـــــممطعبوحوية عبد القادر07
عيدثاني يومشارع اول نوفمبر مطعـــــمطوبال ابراهيم08
عيداول يوممحل لدعم الشباب حي البرج30مطعـــــممحمد حسان هادي09
عيدثاني يوممفترق الطرقمطعـــــمعلي نورة10
عيداول يومشارع احمد ملحة مطعـــــمكرلوف محمد11
عيدثاني يومشارع االمير عبد القادر مطعـــــمبن عمار محمد12
عيداول يومشارع االمير عبد القادر خضر و فواكهحكيمنمحمد حسا13
عيدثاني يومشارع االمير عبد القادر و فواكهخضرعكرمي عبد القادر14
عيداول يومشارع االمير عبد القادر بيع الحليب و مشتقاتهجياللي رابح احمد15
عيديومثانيشارع االمير عبد القادر بيع الحليب و مشتقاتهحاج محمد عبد القادر16
عيديومولاحي المحطة بيع الحليب و مشتقاتهبن عودة كمال17



عيدثاني يومشارع االمير عبد القادر بيع الحليب و مشتقاتهبن عودة هالل18
عيداول يومالشارع الرئيسي قصابة و بيع الدواجنعكرمي احمد19
عيديومثانيالشارع الرئيسي قصابة و بيع الدواجنسحنون مبروك 20
عيديوماولشارع رباحي عبد القادر قصابة و بيع الدواجنزمولي عبد القادر21
عيديومثانيالشارع الرئيسي قصابــــــــةبن عامر ابرهيم22



الشعبيـة الديمقـراطية الجمهوريـة الجزائرية
مديرية التجارة 

ىــواليـة عيـن الدفل

قائمة المداومين خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

الحسينيةيـةبلد

تاريخ المداومةالعنـــواننوع النــشاطاللقـب و االسـم الرقم
عيديومو ثاني اول حي غالي عبد القادربيع الوقودقصد علي محمد 01
عيديوماولحي غالي عبد القادرمــمطعبلكحل محمد02
عيديومثاني حي غالي عبد القادرمطعمبن نعاس قويدر03
عيديوماولحي واد الزبوجمطعــميش رابححم04
عيديوماولحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةفالق جياللي05
عيديومثاني حي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبلحسن محمد06
عيديوماولحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةجنادي بن يوسف07
عيديومثانيحي غالي عبد القادرغذائية عامةمواد بن علي زيان08
عيديوماولحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبن نعاس بن يوسف09
عيدثاني يومحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبوشقيق عبد القادر10
عيديوماولحي غالي عبد القادرمواد غذائية عامةبلحسن اسماعيل11
عيدثاني يومحي واد الزبوجمواد غذائية عامةسن عبد القادربلح12
عيديوماولحي واد الزبوجمواد غذائية عامةعاشور عبد القادر13
عيديومثانيحي واد الزبوجمواد غذائية عامةتدبيرت مراد14
عيديوماولحي واد الزبوجمواد غذائية عامةزيتوني احمد15
عيديومثانيحي القرية الفالحيةمواد غذائية عامةالمقدم احمد16
عيديوماولحي القرية الفالحيةمواد غذائية عامةبوشريط مصطفى17
عيديومثانيحي القرية الفالحيةمواد غذائية عامةبلعالية احمد18
عيديوماولحي غالي عبد القادرقصابةبن نعاس زوبير19
عيديومثانيحي القرية الفالحيةةقصاببوشريط احمد20



الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 

مديرية التجارة 

واليـة عين الدفلـى

قائمة المداومين ليومي عيد الفطر المبارك لسنة 2014

للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بوراشد

سا) سا -18.00 خالل الفرتة النهارية من (08.00

العنوانالصيادلةتاريخ المداومة

بلدية بوراشدمعزوزي حميدةثاني يوم عيد



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

عریببلدیة ناشط یاسینثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الحسینیة

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

الحسینیةبلدیة سیدیري شریفةأول یوم عید



ةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـ

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة حمام ریغة

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

حمام ریغةبلدیة حمي مجدوب امالثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة المخاطریة

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

المخاطریةبلدیة مطاي موسىأول یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة زدین

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

زدینبلدیة جرموني خدیجةأول یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

عید الفطر المبارك لسنة 2014 قائمة المداومین لیومي

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بطحیة

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

بطحیةبلدیة عتو خالدثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

جارة مديرية الت

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین االشیاخ

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

عین األشیاخبلدیةبن عطا هللا سمیة راشدةأول یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة برج األمیر خالد

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

برج األمیر خالدبلدیة مالكي ھاجرثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الو كاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

العطافبلدیة میراوي عبد الحكیمأول یوم عید

العطافبلدیة شحمة عبد الھاديثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

ة التجارة مديري

عین الدفلـىوالیـة

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

لدفلىعین ابلدیة بسباس مختاریةأول یوم عید

عین الدفلىبلدیة زغیدة فایزة ثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة

سا) سا -18.00 خالل الفتر ة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

ملیانة مركزبلدیة بوقرة فریدةأول یوم عید

ملیانة مركزبلدیة بوغار زھورثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

سا) سا -18.00 خالل الفترة النهاریة من (08.00

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

خمیس ملیانة بلدیة بن عیاد سماعینأول یوم عید

س ملیانة خمیبلدیة أوقاسي عمرثاني یوم عید



الشعبیـة الدیمقـراطیة الجزائریة الجمھوریـة
مديرية التجارة 

الدفلىعینالیةو

الحلیـب لموزعـي المداومیـن قائمــة

" لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014 "
الملبنةالعنــــــــــــــــــــــــواناللقب و االسمالرقم

مليانةقادراقولمين عبد ال01

ـب
ـــــــــــ

عـريـــ
ــــة 

ـــــــــــ
لبنـــ

م

مليانةالغول عبد الرحمان02

حي وادي الريحان مليانةزريقي الجياللي03

شارع محمد بونعامة بمليانةفرقوقي حسين04

العامرةبريك بريك05

حي الدردارة بخميس مليانةمحمودي اسماعيل06

حي المرقب عين الدفلىويدربويحارة ق07

بوراشد مركزمغراوي احمد08

العطافزروقي عبد القادر09

جندلحركات أحمد 10

حي مازوني عين الدفلىبشارف عبد الرحمان11

القرية الفالحية عريبهدلي بن عبد اهللا 12

فرقة القزازنة بلدية عين بويحيبدراني محمد13

حي التعاونية العقارية عريبلقادرناجي عبد ا14

العباديةشوط فتحي 15

بخميس مليانة40حي سوفاي رقم بومدين محفوظ 16

حي عايزة محمد الروينةبن أمبارك رشيد 17



حي سوفاي خميس مليانةمجاجي سعيد18

خميس مليانةحرشوني منير19

نةحي الدردارة خميس مليانورة عبد القادر20

عريبايماتيت عبد القادر21

ملبنة عريبسايب عيسى22

مسكن العامرة200حي ذري أحمد23

ملبنــــــــة  ونيـــــــسعربوش ملياني24

س
نيـــــــ

  و
ـــــــة

ملبنـ

ملبنــــــــة  ونيـــــــسمنصوري محمد25

ـسملبنــــــــة  ونيــــــبوشارف عبد الرحمان26



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عریب

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

العنوانالصیادلةخ المداومةتاری

شارع علي ماحینتونزة وھیبةأول یوم عید

شارع لعالوي دحمانشاوش عبد القادرثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بوراشد 

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

بلدیة بوراشدبوشامي مونیاأول یوم عید

بلدیة بوراشدمعزوزي حمیدةثاني یوم عید



يـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعب

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جندل 

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

كزجندل مربلوناس محمدأول یوم عید

أوت20شارع صایبي ف/زثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة خمیس ملیانة

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

شارع بلسعدي الخمیسعمراوي زھیة أول یوم عید

شارع بلسعديعلوان محمد أمینثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة عین الدفلى

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

أوت 20شارع مشري نور الدینأول یوم عید

فیفري  24شارع بودرغومة محمدثاني یوم عید



هوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجم

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة ملیانة

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

نوانالعالصیادلةتاریخ المداومة

حي الشمار عمارة (س)بوقرة فریدةأول یوم عید

شارع االمیر عبد القادرعلي اسماعیل ناصرثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العطاف

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

شارع االمیر عبد القادرعلي بن یحي عبد هللاأول یوم عید

العطاف مركز02موكالة الصیدلة رقثاني یوم عید



قراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديم

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة سیدي لخضر

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

EPLFحي لعب خیرةمأول یوم عید

بلدیة سیدي لخضرعبد هللا بن عتصمان فتیحةثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

العبادیة للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

طریق العامرةنظور بختةأول یوم عید

16حي التجزئة رقم كروفي حوریة ثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

لـىوالیـة عین الدف

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العبادیة

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

طریق العامرةنظور بختةأول یوم عید

16جزئة رقم حي التكروفي حوریة ثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة الروینة 

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

العنوانالصیادلةریخ المداومةتا

الروینة مركز بجانب البلدیةختو ھاجر أول یوم عید

الروینة مركزالوكالة الصیدالنیةثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة العامرة 

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

العامرة مركزقاسم كریمةأول یوم عید

العامرة مركزالوكالة الصیدالنیة  ثاني یوم عید



الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة بومدفع 

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

حي خموجةالسیرت فتیحةدأول یوم عی

الشارع الرئیسيحاج صدوق محمدثاني یوم عید



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

مديرية التجارة 

والیـة عین الدفلـى

قائمة المداومین لیومي عید الفطر المبارك 2014

للصیادلة و الوكاالت الصیدالنیة لبلدیة جلیدة

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

العنوانالصیادلةتاریخ المداومة

جلیدة مركززعباط محفوظأول یوم عید

جلیدة مركزمحور بوعالمثاني یوم عید



الشعبیـة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریـة
مديرية التجارة 

الدفلىعینوالیة

المبستر الحلیب إنتاج لوحدات المداومین قائمة

" "لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

تاریخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

أول و ثاني یوم عیدالحلیب المبسترملبنة عریب01

أول و ثاني یوم عیدالمبسترالحلیبونیسملبنة02



الشعبیـة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریـة
مديرية التجارة 

الدفلىعینوالیة

مشتقاتـھ و السمید إنتاج لوحدات المداومین قائمة

" "لیومي عید الفطر المبارك لسنة 2014

تاریخ المداومةنوع النشاطاالسم و اللقبالرقم

أول و ثاني یوم عیدالسمید  و الدقیقوحدة سیم01

أول و ثاني یوم عیدالدقیقوالسمیدالظھرةحدةو02



الشعبیـة الدیمقراطیة الجمھوریـة الجزائریة
مديرية التجارة 

الدفلىعینوالیة

"نفطــــال" الخدمات لمحطات المداومین قائمة

" عید الفطر المبارك لسنة 2014 "لیوم

تاریخ المداومةةــــــالبلدیلـــــالمتعامالرقم

أول و ثاني یوم عیدالدفلىعین" نفطالDG"المباشرالمسیر01

أول و ثاني یوم عیدافــــالعط" نفطالDG"المباشرالمسیر02

أول و ثاني یوم عیدخمیس ملیانة" نفطالDG"المباشرالمسیر03

دأول و ثاني یوم عیدــــبوراشزكار"DG"المباشرالمسیر04

أول و ثاني یوم عیدةـــالروین" نفطالDG"المباشرالمسیر05

أول و ثاني یوم عیدعـــبومدف" نفطالDG"المباشرالمسیر06


