
 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديــــــة عين الدفــــــلى

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع االسم اللقب و الرقم
عيد يوم أول حي المرقب مواد غدائية عامة القادر جعاللي عبد 10  
 عيد يوم أول حي المرقب مواد غدائية عامة شوشاوي علي 10
عيد يوم أول شارع محمد الخامس مواد غدائية عامة عبدلي بدر الدين 10  
 عيد يوم أول فرقة الفغايلية  مواد غدائية عامة حمالوي كمال 10
عيد يوم أول فرقة الفغايلية عامةمواد غدائية  مداني يوسف  10  
 عيد يوم أول شارع األمير عبد القادر مواد غدائية عامة قلواز جمال 10
 عيد يوم أول شارع األمير عبد القادر مواد غدائية عامة خالص حاج سليمان 10
عيد يوم أول شارع األمير عبد القادر مواد غدائية عامة مخطاري احمد 10  
 عيد يوم أول شارع امبارك بلقاسم مواد غدائية عامة دحماني عائشة  10
 عيد يوم أول حي عطافي بلقاسم مواد غدائية عامة خيرة مقار زوجة مقدم 01
 عيد يوم أول حي االخوة شوال مواد غدائية عامة خزيني مصطفى 00
عيد يوم ثانـــي حي خياط محمد مواد غدائية عامة سعدي بوسعد 00  
م.ش.و.ذ.م.م أميمة  00

 المستقبل بيع المثلجات 
عيد يوم ثانـــي 000حي االخوة شوال رقم  مواد غدائية عامة  

 ثانـــي يوم عيد حي االخوة مناد مواد غدائية عامة شماني محمد  00
عيد يوم ثانـــي حي ناجم مواد غدائية عامة عتو حميد 00  
عيد يوم ثانـــي حي ناجم مواد غدائية عامة مداني محمد 00  
 ثانـــي يوم عيد مسكن 000حي  مواد غدائية عامة مهود قويدر 00
عيد يوم ثانـــي حي خياط محمد مواد غدائية عامة حسام مصطفى 00  



عيد يوم ثانـــي سيدي بوعرعارة مواد غدائية عامة خشوش موسى 00  
 عيد يوم ثانـــي مسكن تساهمي إ 011حي خياط مواد غدائية عامة نجاري بن حاج علي ياسين 01
 عيد يوم ثانـــي حي البلبال مواد غدائية عامة بوريشة محمد 00
 عيد يوم ثانـــي فرقة الضاية مواد غدائية عامة خالص محمد زكي 00
 عيد يوم ثانـــي حي المرقب مواد غدائية عامة صحراوي حكيمة 00
عيد يوم ثالث شارع االمير عبد القادر مواد غدائية عامة حريزي صباح 00  
 عيد يوم ثالث شارع الثورة مواد غدائية عامة حمدي عبد القادر 00
عيد يوم ثالث حي حاج صدوق مواد غدائية عامة بن خيرة نصر الدين  00  
 عيد يوم ثالث حي خياط مواد غدائية عامة سعدوت خديجة  00
 عيد يوم أول صدوق حي حاج مواد غدائية عامة دهيلي عيسى 00
 عيد يوم أول حي حاج صدوق مواد غدائية عامة قاسم عبد اهلل 00
عيد يوم أول حي خياط محمد مواد غدائية عامة تبريبي محمد 01  
 عيد يوم أول حي خياط محمد مواد غدائية عامة اوشريف عبد الرحمان 00
 عيد يوم أول شارع اول نوفمبر مواد غدائية عامة احمد زواوي رضا 00
 عيد يوم أول حي الخشاب مواد غدائية عامة نجماوي فاطمة الزهراء 33
عيد يوم ثانـــي شارع فلسطين مواد غدائية عامة قرين محمد اسالم 34  
عيد يوم ثانـــي حي االخوة خرباش مواد غدائية عامة كدومة جميلة 35  
عيد يوم ثانـــي القادرشارع االمير عبد  مواد غدائية عامة لعمامري يوسف 36  
عيد يوم ثانـــي شارع االمير عبد القادر مواد غدائية عامة عثماني اسامة 37  
 ثانـــي يوم عيد حي العقيد بونعامة مواد غدائية عامة بوركايب جمال 38
عيد يوم ثانـــي حي العقيد بونعامة مواد غدائية عامة لعمامري ام الخير 39  
عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء غدائية عامةمواد  سعدي سعيد 40  
عيد يوم ثالث حي مرقب مواد غدائية عامة بوعالم عبد المجيد 41  
 عيد يوم ثالث حي حاج قدور مواد غدائية عامة شريفي ابراهيم 42
 عيد يوم أول شارع اول نوفمبر مواد غدائية عامة قسطالي بلقاسم 43
عيد يوم أول فرقة الضاية مواد غدائية عامة يعقوب محمد 44  
 عيد يوم أول شارع اول نوفمبر مواد غدائية عامة بلحاج مهدي 45
 عيد يوم أول حي ناجم مواد غدائية عامة بن سعيد حمزة 46



عيد يوم أول حي ناجم مواد غدائية عامة بوعمامة بلقاسم 47  
 عيد يوم أول حي االخوة حاج قدور مواد غدائية عامة شرفي ابراهيم 48
 عيد يوم أول جسر باشا مواد غدائية عامة احمد سايح بوعبد اهلل 49
 عيد يوم أول حي ناجم مواد غدائية عامة مكي محمد 50
عيد يوم ثانـــي حي شواال مواد غدائية عامة حافظ سليم 51  
عيد يوم ثانـــي حي شوال مواد غدائية عامة مخلفي مروان 52  
 ثانـــي يوم عيد حي شوال غدائية عامةمواد  مقابلي كمال 53
عيد يوم ثانـــي حي الخشاب مواد غدائية عامة حرمالي جلول 54  
عيد يوم ثانـــي شارع بوري احمد  مواد غدائية عامة لونيس اعمر 55  
 ثانـــي يوم عيد حي مازوني مواد غدائية عامة دوحة صديق 56
 عيد يوم ثانـــي حي مازوني مواد غدائية عامة تيطاوني عبد القادر 57
عيد يوم ثالث حي مازوني مواد غدائية عامة نزاي توفيق 58  
 عيد يوم ثالث حي مازوني مواد غدائية عامة تيطاوني احمد 59
عيد يوم ثالث حي مازوني مواد غدائية عامة حراوي موسى 60  
عيد يوم أول حي الخشاب مواد غدائية عامة تيراتوشين رشيد 61  
 عيد يوم أول حي الخشاب مواد غدائية عامة حام مصطفى 62
 عيد يوم أول حي الضاية مواد غدائية عامة زنادرة يوسف 63
عيد يوم أول حي الضاية مواد غدائية عامة طيبة محفوظ 64  
 عيد يوم أول حي الضاية مواد غدائية عامة معاشو لخضر 65
 عيد يوم أول حي مازوني  مواد غدائية عامة حراوي فاتح 66
 عيد يوم أول حي مازوني مواد غدائية عامة فيجل يمينة 67
عيد يوم ثانـــي حي خياط مواد غدائية عامة فاضل محمد 68  
عيد يوم ثانـــي حي خياط مواد غدائية عامة مطاي احمد 69  
 ثانـــي يوم عيد حي ناجم مواد غدائية عامة صبايحية عائشة 70
عيد يوم ثانـــي حي الخشاب غدائية عامةمواد  تاجر محمد 71  
 عيد يوم أول حي حاج صدوق مواد غدائية عامة هدلي ربيع 72
عيد يوم ثانـــي حي حاج صدوق مواد غدائية عامة بولعراسي جوهر 73  
 عيد يوم أول حي االخوة شوال عمارة س ط ا مواد غدائية عامة ولهاصي هشام 74



عيد يوم ثانـــي حي خياط مواد غدائية عامة نجاري بن حاج علي محمد 75  
 عيد يوم أول حي خياط مواد غدائية عامة ساعي كمال 76
 عيد يوم أول حي خياط مواد غدائية عامة براهيمي جياللي 77
عيد يوم ثانـــي حي العقيد بونعامة مواد غدائية عامة بوركايب جمال 78  
 عيد يوم أول حي خياط مواد غدائية عامة لوز بختي 79
عيد يوم ثانـــي حي خياط مواد غدائية عامة موالك عبد القادر  80  
عيد يوم ثانـــي 0000ماي  10ساحة  مواد غدائية عامة طيبي حميدة زوجة بن طالب 81  
 عيد يوم أول 00حي ناجم رقم  مغازة لخضاري عبد اللطيف 82
عيد يوم ثانـــي حي االخوة شوال مغازة لخضاري عبد الحق 83  
 عيد يوم أول حي خياط محمد فواكه و خضر حطو بلقاسم 84
عيد يوم أول حي العقيد بونعامة فواكه و خضر مدبر محفوظ 85  
 عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء فواكه و خضر سعدي سفيان 86
 عيد يوم ثانـــي حي شوال فواكه و خضر برشوي الحاج 87
 عيد يوم ثالث ناجم حي فواكه و خضر مالح قويدر  88
 عيد يوم أول فرقة الضاية فواكه و خضر صراوي كمال 89
عيد يوم ثانـــي فرقة الضاية فواكه و خضر مسعودي عبد الحق 90  
 عيد يوم أول حي االخوة شوال فواكه و خضر حمادي بن يوسف 00
عيد يوم ثانـــي حي االخوة حاج قدور فواكه و خضر داودي بودينة 00  
 عيد يوم ثالث حي خياط فواكه و خضر سباعي كمال 00

 

 

 

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة الروينـــــــــــة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 عيد يوم أول 0000اوت01شارع  مواد غذائية عامة حميس منصور 10
عيد يوم أول شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة برابح عبد اهلل 10  
 عيد يوم أول الروينة منجم مواد غذائية عامة بن مبارك عبد اهلل 10
عيد يوم أول فرقة السعايدية مواد غذائية عامة قالش سمية 10  
 عيد يوم أول فرقة السعايدية مواد غذائية عامة زوقار حسين 10
 عيد يوم أول فرقة الغمور مواد غذائية عامة بوعبدلي اسماعيل 10
عيد يوم أول شارع الشهداء مواد غذائية عامة طرفي أحمد 10  
 عيد يوم أول فرقة السعايدية مواد غذائية عامة برابح معمر 10
 عيد يوم أول حي الجسرين مواد غذائية عامة قبلي فتيحة 10
عيد يوم أول حي الجسرين مواد غذائية عامة ملياني محمد 01  
عيد يوم أول فرقة الغمور مواد غذائية عامة بن عبد المالك محمد 00  
عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء الروينة مواد غذائية عامة دليحر خيرة 00  
عيد يوم ثانـــي فرقة اوالد سيدي يحي زدين مواد غذائية عامة فالح احمد 00  
عيد يوم ثانـــي شارع اول نوفمبر اللروينة مواد غذائية عامة حمرات محمد 00  
عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء الروينة مواد غذائية عامة خربة بوعبد اهلل 00  
عيد يوم ثانـــي الجنوبي الروينةالشارع  مواد غذائية عامة بن سعيد احمد 00  
عيد يوم ثانـــي الشارع الجنوبي الروينة مواد غذائية عامة بن سعيد محمد 00  
عيد يوم ثانـــي محل روينة منجم 00 مواد غذائية عامة بن حمادة رشيد 00  
عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن كردرة صادق 00  



عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء غذائية عامة مواد شرير حسين 01  
عيد يوم ثانـــي شارع الشهداء مواد غذائية عامة ملياني عبد القادر 00  
عيد يوم ثانـــي محطة سيدي حمو مواد غذائية عامة خليج عمار 00  
عيد يوم ثانـــي روينة منجم مواد غذائية عامة بن حمادة توفيق 00  
عيد يوم ثانـــي الغمور الغربية غذائية عامةمواد  كوري نصيرة 00  
عيد يوم ثانـــي حي السعايدية مواد غذائية عامة بوقطاية احمد 00  
 ثانـــي يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن سعيد الهادي 00
 ثانـــي يوم عيد حي سيدي حمو  واكهــــخضر وف ولد سعيد عبد العزيز 00
عيد يوم ثانـــي حي الشهداء واكهــــخضر وف محمدملياني  00  
عيد يوم ثانـــي شارع ازيان احمد واكهــــخضر وف بن عربية رضوان 00  
عيد يوم أول شارع اول ماي واكهــــخضر وف بلعبيد لخضر 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة المــــاين
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 عيد يوم أول فرقة الجواهرة الماين مواد غذائية عامة حعيداني عبد القادر 10

عيد يوم أول فرقة المرجة الماين عامةمواد غذائية  وارةنحمراوي  10  

عيد يوم أول فرقة المخفي الماين مواد غذائية عامة اس خيرةبح 10  

عيد يوم ثانـــي فرقة المرجة الماين مواد غذائية عامة خريس أحمد 10  

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة جليدة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيد اول جليدة مركز ة عامةيمواد غذائ ظريف موسى 10  

يوم عيد اول جليدة مركز مواد غذائية عامة حاج محمد زحافي بن عمر 10  

يوم عيد اول حي العرايبية مواد غذائية عامة مشتة مراد 10  

يوم عيد اول حي العمارات مواد غذائية عامة مبدوع محمد 10  

يوم عيد اول ماي جليدة 10شارع  مواد غذائية عامة يوسفي رضا 10  

يوم عيد اول حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة قويدر موساوي بلقاسم 10  

 ثاني يوم عيد 10حي القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة اجحنون  10
 ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة قارة إبراهيم 10
 ثاني يوم عيد حي زوج سما مواد غذائية عامة لعريبي سمير 10
محل  00مسكن اجتماعي تساهمي  00مشروع  مواد غذائية عامة بن عيني عبد اهلل 01

 تجاري
 ثاني يوم عيد

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

يوم عيد اول فرقة اوالد صالح مواد غذائية عامة تايب عبد الرحمان 00  

طاهر عويدات عبد  00
 الرحمان

يوم عيد اول جليدة مركز مواد غذائية عامة  

يوم عيد اول جليدة مواد غذائية عامة برابح خيرة 00  

 ثاني يوم عيد جليدة مواد غذائية عامة لعالوي يوسف 00
 ثاني يوم عيد جليدة مواد غذائية عامة بوبكر لخضر 00

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بوراشـــــــــــد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

يوم عيد اول فرقة أوالد سي أحمد بوراشد مواد غذائية عامة دـــــبوتشنت محم 10  

يوم عيد اول بوراشد مركز مواد غذائية عامة مــــــــربي بلقاســـــتب 10  

يوم عيد اول بوراشد مركز مواد غذائية عامة قاضي عبد القادر 10  

 ثاني يوم عيد بوراشد مركز مواد غذائية عامة عيســـــاني موسى 10

يوم عيد اول فرقة اوالد سي احمد مواد غذائية عامة بلقاسم احمد 10  

يوم عيد اول فرقة التياميم مواد غذائية عامة قطار الحاج 10  

 ثاني يوم عيد فرقة التياميم مواد غذائية عامة سحنون حكيمة 10

 ثاني يوم عيد بوراشد مركز مواد غذائية عامة مقراوي بلقاسم 10

يوم عيد اول بوراشد مركز مواد غذائية عامة كرور نور الدين 10  

 ثاني يوم عيد بوراشد مواد غذائية عامة سلمان مصطفى 01

 ثاني يوم عيد بوراشد غذائية عامةمواد  موجر مصطفى 00

 ثاني يوم عيد بوراشد مواد غذائية عامة  عباس محمد 00

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

        ىــواليـة عيـن الدفل

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة العامــــــــرة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيد اول جوان  01شارع  مواد غذائية عامة فرقوس محمد 10  

يوم عيد اول شارع تيزغة محمد مواد غذائية عامة قابلي حسين  10  

يوم عيد اول جوان 01شارع  مواد غذائية عامة زرقي فاروق  10  

يوم عيد اول حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة عقون محمد 10  

 ثاني يوم عيد القرية الفالحية مواد غذائية عامة طرفة طيب  10

 ثاني يوم عيد جوان 01شارع  مواد غذائية عامة ذري عبد القادر 10

 ثاني يوم عيد حي عبد القادر برادع مواد غذائية عامة مختاري زهرة 10

 ثاني يوم عيد السوق المغطاة مواد غذائية عامة لعري احمد 10
يوم عيد اول فرقة التمامرة مواد غذائية عامة بلجياللي سعيد 10  

 ثاني يوم عيد العامرة مواد غذائية عامة محمودي علي 01

 ثاني يوم عيد مسكن 811حي  مواد غذائية عامة بدراني محمد 00

 ثاني يوم عيد مسكن 01حي  عامةمواد غذائية  خليج جمال  00

 ثاني يوم عيد حي المستقبل مواد غذائية عامة بورغدة ام الخير 00

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة المخاطرية

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

يوم عيد اول فرقة الحمادشية  مواد غذائية عامة  قدار خديجة زوجة مدرس 10  

يوم عيد اول المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  عثماني احمد  10  

 ثاني يوم عيد المخاطرية مركز مواد غذائية عامة مطاي احمد 10

 ثاني يوم عيد المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  مقران أحمد  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبية
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة عريب

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  اللقب واالسم الرقم
يوم عيد اول حي الزاوية عريب مواد غذائية عامة رياط بن يوسف 10  

يوم عيد اول شارع علي ماحين مواد غذائية عامة طيابين سمير 10  

يوم عيد اول 10حي المهارة رقم  مواد غذائية عامة بوشارب عبد القادر  10  

يوم عيد اول حي واد بدى مواد غذائية عامة عزيزو سليم 10  

يوم عيد اول مسكن واد بدى 000حي  مواد غذائية عامة ناصري محمد 10  

يوم عيد اول 10المهارة  مواد غذائية عامة قويدر جلول ابراهيم 10  

 ثاني يوم عيد حي اوالد سالم جنوب مواد غذائية عامة عماريش عبد اهلل 10

 ثاني يوم عيد حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة نجوم علي  10

 ثاني يوم عيد شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة بن حليمة بلقاسم 10

 ثاني يوم عيد حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة مزيان رفيق  01

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

 ثالث يوم عيد شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة لعريش يوسف 00

 ثاني يوم عيد مهارة مواد غذائية عامة عصماني فتيحة 00

 ثالث يوم عيد وادي بدى مواد غذائية عامة نجاري بن حاج علي 00

يوم عيد ثالث السوق المغطاة خضر وفواكه بن عدة بوزيان 00  

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة العطاف

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة
يوم عيد اول  10 قوادري حميد مواد غذائية عامة الجديد الفرنالمركز التجاري  
يوم عيد اول  10 مجاهدي محمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى 
يوم عيد اول  10 خديم محمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى 
يوم عيد اول  10 حمرات محمد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي 
يوم عيد اول  10 قليل بلقاسم مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل 
يوم عيد اول  10 عثماني بن عبد اهلل مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى 
يوم عيد اول  10 غداوية خالد مواد غذائية عامة فرقة أوالد الزيتوني العطاف 
يوم عيد اول العطاف الزيتوني أوالد فرقة   10 بن موسى أحمد غذائية عامةمواد  
يوم عيد اول العطاف الزيتوني أوالد فرقة   10 مولدي فوزية مواد غذائية عامة 
يوم عيد اول مسكن تساهمي 00شارع    

 

 نفيدسة عبد القادر مواد غذائية عامة
01 

يوم عيد ثالث  00 قسول جمال مواد غذائية عامة حي بوزار العطاف 
يوم عيد ثالث  00 دحمان بالل مواد غذائية عامة خميستيشارع محمد  
يوم عيد ثالث العطاف الفالحية القرية   00 بكوش احمد مواد غذائية عامة 
يوم عيد ثالث العطاف الفالحية القرية   00 رابحي مراد مواد غذائية عامة 
يوم عيد ثالث  00 بلوكاريف فيصل مواد غذائية عامة حي بوزار العطاف 
يوم عيد ثالث االستقالل العطافشارع    00 عبد اهلل محاجبي بوطيبة مواد غذائية عامة 
يوم عيد ثالث  00 شطيطح بختة مواد غذائية عامة حي سيدي بوعبيدة العطاف 
يوم عيد ثالث العطاف بوعبيدة سيدي حي   00 داودي هشام مواد غذائية عامة 

العطاف بوعبيدة سيدي حي ثالث يوم عيد عبد القادر الساعد مواد غذائية عامة   00 



 01 دلة جياللي مواد غذائية عامة شارع بوزار العطاف ثاني يوم عيد
 00 تسابت كرمي كمال مواد غذائية عامة شارع بوزار العطاف ثاني يوم عيد
 00 بن عبيلة نور الدين مواد غذائية عامة شارع حسيبة بن بوعلي ثاني يوم عيد
 00 صدوقي محمد غذائية عامةمواد  شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
 00 معمر قوادري حمزة مواد غذائية عامة القرية الفالحية العطاف ثاني يوم عيد
العطاف الفالحية القرية ثاني يوم عيد  00 دحو عبد القادر مواد غذائية عامة 
 00 دحمان يوسف مواد غذائية عامة شارع بربارة الحاج العطاف ثاني يوم عيد
العطاف الحاج بربارة شارع ثاني يوم عيد  00 قرفي عبد القادر مواد غذائية عامة 
 00 بوحايك بختة مواد غذائية عامة شارع احمد القسنطيني العطاف ثاني يوم عيد
 00 مداوي الجياللي مواد غذائية عامة حي اوالد موسى العطاف ثاني يوم عيد
 01 مير بختة مواد غذائية عامة حي اوالد موسى العطاف ثاني يوم عيد
 00 عبدات احمد مواد غذائية عامة حي سيدي بوعبيدة العطاف ثاني يوم عيد

يوم عيد اول  00 بن ساحة بن نجمة مواد غذائية عامة شارع احمد القسنطيني 
يوم عيد اول  00 عطاء اهلل ميلود مواد غذائية عامة حي المركز التجاري 
يوم عيد اول  00 قوادري عبد القادر غذائية عامةمواد  حي المركز التجاري 
يوم عيد اول  00 قادوم فاطمة مواد غذائية عامة 0000ماي 10حي  
يوم عيد اول  00 غالم علي مواد غذائية عامة 0000ماي 10حي  
يوم عيد اول  00 كابش بلقاسم مواد غذائية عامة 0000ماي 10حي  
يوم عيد اول احمدبكوش  مواد غذائية عامة 0000ماي 10حي    00 
يوم عيد اول  00 عبدو فتحي  مواد غذائية عامة المركز التجاري الجديد 
يوم عيد اول  01 قوادري حميد مواد غذائية عامة شارع حسيبة بن بوعلي 
يوم عيد ثالث  00 صامت شامي علي  مواد غذائية عامة شارع االستقالل 
يوم عيد ثالث عبد الغانيقروي  مواد غذائية عامة شارع االستقالل   00 
يوم عيد ثالث  00 كروري عبد اهلل مواد غذائية عامة EPLFمسكن  00حي  
يوم عيد ثالث المركز التجاري الجديد )الفرن(  

 عمارة أ 10رقم 
 زهار بن زهار عبد القادر مواد غذائية عامة

00 

يوم عيد ثالث  00 ملياني طارب مواد غذائية عامة شارع االستقالل 
المركز التجاري الفرن محل رقم  ثالث يوم عيد  00 ثابت كرمي بالل مواد غذائية عامة



 0العمارة ب 10
 00 فقيري جمال مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
 00 بن هني محجوبة مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
 00 صدوقي عبد اهلل مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
 01 وداحي ديلمي مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
 00 بوحايك بختة مواد غذائية عامة شارع احمد القسنطيني ثاني يوم عيد
 00 شكال حليمة مواد غذائية عامة 00الشيخ بن يحي رقم  ثاني يوم عيد
بوعبد اهللغزالة  خضر وفواكه شارع سي خالد ثاني يوم عيد  00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة تيبركانين

و االسماللقب  نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 

يوم عيد اول  10 مكري امينة مواد غذائية عامة حي تعيش 

يوم عيد ثاني  عربوش لخضر مواد غذائية عامة بقعة اوالد بن سعيد 
10 

يوم عيد اول  زوليخة علي  مواد غذائية عامة اوالد بن سعيد 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة العبادية 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

يوم عيد اول  10 رملة جمال  مواد غذائية عامة طريق تاشتة  

يوم عيد اول خالديحي بن    10 توريرة علي مواد غذائية عامة 
يوم عيد اول بن حاج جياللي مقراوي  مواد غذائية عامة    10حي التجزئة رقم 

 10 قويدر

يوم عيد اول  10 انساعد اسماعيل  مواد غذائية عامة شارع عوامر محمد 
يوم عيد اول عرايبيعرابي فاطمة زوجة  مواد غذائية عامة حي الشمال طريق تاشتة    10 
يوم عيد اول  10 شكال احمد  مواد غذائية عامة شارع سي بوعالم 
يوم عيد اول  10 الديلمي دين   سوبيرات  منطقة النشاطات 
يوم عيد اول  10 شنوفي مراد مواد غذائية عامة حي التضامن 
يوم عيد اول  10 دوار محمد مواد غذائية عامة حي سيدي ساعد 
يوم عيد اول العامرةطريق    01 الهاشمي ناقة سوبيرات 

 00 دين عبد القادر مواد غذائية عامة حي سيدي ساعد ثاني يوم عيد
 00 بدراني الحاج مواد غذائية عامة حي التجزئة ثاني يوم عيد
 00 عوامر فتحي مواد غذائية عامة شارع الطاهر يعقوبي ثاني يوم عيد
عامةمواد غذائية  حي سيدي ساعد ثاني يوم عيد  00 سماري عمر 

عمر باشا شارع  ثاني يوم عيد  00 عداد ميلود  مواد غذائية عامة 

10حي التجزئة رقم  ثاني يوم عيد  00 قريريفة موسى  مواد غذائية عامة 

 00 حوست بشير  مواد غذائية عامة شارع عوامر محمد ثاني يوم عيد

 00 بلحاجي عمر  مواد غذائية عامة طريق تاشتة ثاني يوم عيد

 00 حمرات محمد مواد غذائية عامة شارع الجياللي بونعامة العبادية ثاني يوم عيد
 01 ناقة الهاشمي مواد غذائية عامة شارع دحمان موسى العبادية ثاني يوم عيد



العبادية تاشتة طريق ثاني يوم عيد  00 مدور الشريف مواد غذائية عامة 

العبادية محمد عوامر شارع ثاني يوم عيد  00 شوط نور الدين مواد غذائية عامة 

يوم عيد اول  00 فتحة مصطفى مواد غذائية عامة حي التجزئة 

يوم عيد اول العبادية 10محل رقم    00 محجابي عبداهلل توفيق مواد غذائية عامة 

يوم عيد اول 10حي التجزئة رقم العبادية    00 كريبش بوضياف مواد غذائية عامة 

يوم عيد اول 10حي التجزئة رقم    00 بوعسلي محمد خضر وفواكه 
يوم عيد اول  00 رقيق الشريف خضر وفواكه السوق المغطاة 
يوم عيد اول  00 بوعسلي عبد اهلل خضر وفواكه شارع عوامر محمد 
يوم عيد اول  00 عوامر فتحي خضر وفواكه شارع الطاهر يعقوبي 

10حي التجزئة رقم  ثاني يوم عيد  01 بوبحيرة مخلوف خضر وفواكه 
 00 بوعسلي عمر خضر وفواكه مركز ثاني يوم عيد
 00 قرديدش مراد خضر وفواكه العبادية مركز ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة تاشتـــــة 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

يوم عيد اول مركز 10المحل رقم    حساين ميرة مواد غذائية عامة 
10 

يوم عيد اول  لكحل جياللي  مواد غذائية عامة تاشتة مركز 
10 

يوم عيد اول  بطاهر احمد مواد غذائية عامة فرقة اوالد باسة 
10 

 قداش برنوس مواد غذائية عامة فرقة اوالد باسة ثاني يوم عيد
10 

 نواري محمد مواد غذائية عامة بقعة اوالد علي ثاني يوم عيد
10 

 وازن معمر مواد غذائية عامة سوق االثنية ثاني يوم عيد
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة عين بويحي 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

يوم عيد اول غذائية عامةمواد  عين بويحي مركز   10 برادعية يمينة 

يوم عيد اول  10 ساغي محمد مواد غذائية عامة بقعة مقراش 

يوم عيد اول مسكن معدني 011حي    10 حسين ربيع مواد غذائية عامة 

يوم عيد اول  10 شرير رابح مواد غذائية عامة عين بويحي مركز 

يوم عيد اول العربيعكوشي  مواد غذائية عامة عين بويحي مركز   10 

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

 10 شطوح عبد القادر مواد غذائية عامة شارع الشهداء ثاني يوم عيد

 10 داودي فريد مواد غذائية عامة دوار السكاكرة ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديــــــة مليانـــــــــــــــــــــة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع االسم اللقب و الرقم
عيد يوم أول مسكن زوقالة 01حي ل  موادغذائية عامة بوزيان نجية 1  

 عيد يوم أول شارع الجمهورية موادغذائية عامة عبدات مراد 2

عيد يوم أول شارع حمدان باطل موادغذائية عامة حاج جيالني فطومة 3  

 عيد يوم أول حي الحمامة موادغذائية عامة مساعدية بوعالم 4

عيد يوم أول حي الحمامة موادغذائية عامة بن شعبان عبد العزيز 5  

 عيد يوم أول شارع الألمير عبد القادر موادغذائية عامة أقولمين مروان 6

 عيد يوم أول حي وادي الريحان موادغذائية عامة عتو نورالدين 7

عيد يوم أول حي البناء الجاهز قرقاح موادغذائية عامة دهيلي فريدة 8  

 عيد يوم أول شارع مغراوة طريق باب الغربي موادغذائية عامة بولغمان بن يوسف 9

 عيد يوم أول شارع أوسعيد محمد موادغذائية عامة مكالتي الحاج 10

 عيد يوم أول حي قرقاح موادغذائية عامة عطار عائشة 11

عيد يوم ثانـــي حي منجم زكار موادغذائية عامة بنيش براهيم 12  

عيد يوم ثانـــي شارع باستور موادغذائية عامة حمايدية أحمد 13  

 ثانـــي يوم عيد شارع بارصة حفيظة موادغذائية عامة توكال محفوظ 14

عيد يوم ثانـــي حي العناصر طريق الخميس موادغذائية عامة الفرقوقي جمال 15  
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 عيد يوم أول محطة الحافالت موادغذائية عامة بولفعة عبدالرحمن 33

 عيد يوم أول شارع الجمهورية محطة الحافالت موادغذائية عامة بن طيبة سليم 34

 عيد يوم أول شارع بن تيفور عبد الرحمن موادغذائية عامة بن بوعلي شريفة 35

عيد يوم ثانـــي شارع مغراوة جياللي موادغذائية عامة يحي أمحمد أحمد 36  

عيد يوم ثانـــي حي الحمامة موادغذائية عامة بوركيزة مصطفى 37  

 ثانـــي يوم عيد عين البرقوق زوقالة موادغذائية عامة بوقفطان حدة 38
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عيد يوم أول طريق عين التركي موادغذائية عامة يحي مّحمد نور الدين 49  

 عيد يوم أول شارع بن تيفور عبدالرحمن موادغذائية عامة بوقروز عزالدين 50

عيد يوم أول حي زوقالة عين الصفراء موادغذائية عامة تركية رضا 51  

 عيد يوم أول 00شارع أحمد مجدوب رقم  موادغذائية عامة عبدون محمد 52

عيد يوم أول حي العناصر موادغذائية عامة عبدالصمد لياس 53  

 عيد يوم أول حي سيدي سبع موادغذائية عامة نعالمن أم الخير 54

 عيد يوم أول حي العناصر الجميلة موادغذائية عامة بوتوريعة عبدالحكيم 55

عيد يوم أول شارع مغراوى جياللي موادغذائية عامة عبدالقادرتتبيرت  56  

 عيد يوم أول حي وادي الريحان موادغذائية عامة أبركان براهيم 57

 عيد يوم أول حي زوقالة موادغذائية عامة أوبختة حسن 58

 عيد يوم أول مسكن  تساهمي بوراس011 موادغذائية عامة بوقار محفوظ 59

عيد يوم ثانـــي شارع محمد أوسعيد موادغذائية عامة بويحي عادل 60  

عيد يوم ثانـــي 10حي العناصر الجميلة رقم  موادغذائية عامة بن نيش محمد 61  

 ثانـــي يوم عيد شارع موراية عبدالقادر موادغذائية عامة حمرون بلقاسم 62

عيد يوم ثانـــي حي قرقاح موادغذائية عامة مفتاحي جمعية 63  

عيد يوم ثانـــي شارع مغراوة  عمارة س موادغذائية عامة بن زرفة جمال 64  

 ثانـــي يوم عيد مسكن اجتماعي تساهمي 01مشروع  موادغذائية عامة بوخلفة بناي نادية 65

عيد يوم ثانـــي 0000جويلية  10حي ب  موادغذائية عامة بوكفوسة فضيل 66  

عيد يوم ثانـــي الحافالتمحطة  موادغذائية عامة زوانتي محمد 67  

 عيد يوم ثانـــي شارع مغراوة جياللي موادغذائية عامة بوجمعة أحمد 68

عيد يوم ثالث شارع مغراوي جياللي موادغذائية عامة بوزيان الرحماني محمد 69  

 عيد يوم ثالث 10شارع موراية عبد القادر رقم  موادغذائية عامة قويدر عيسى محمد 70

عيد يوم ثالث نهج الجمهورية موادغذائية عامة عبدالقادرأوبختة  71  

 عيد يوم ثالث طريق الجزائر موادغذائية عامة جعفر عبدالقادر 72

عيد يوم أول شارع جاب روحو موادغذائية عامة يحي اعمر خالد 73  

 عيد يوم أول حي زوقالة طريق خميس مليانة موادغذائية عامة بن شعبان محمد 74

عيد يوم أول حي عين الباردة موادغذائية عامة ايططاحين رشيد 75  

 عيد يوم أول حي الشمال موادغذائية عامة شرشال حسن 76



عيد يوم أول 10شارع باستور رقم  موادغذائية عامة قصد علي محفوظ 77  

 عيد يوم أول شارع األمير عبدالقادر موادغذائية عامة زوبيدي فتحي 78

 عيد يوم أول شارع محمد سعيدي موادغذائية عامة حموين رفيق 79

عيد يوم أول شارع أول نوفمبر موادغذائية عامة أوبختة عبدالغني 80  

 عيد يوم أول حي وادي الريحان موادغذائية عامة بوجمعة عبدالقادر 81

 عيد يوم أول 10حي زكار رقم  موادغذائية عامة عالل زليخة 82

 عيد يوم أول 000حي قرقاح رقم  عامة موادغذائية نقادي سمير 83

عيد يوم ثانـــي حي وادي الريحان موادغذائية عامة رحمون يمينة 84  

عيد يوم ثانـــي حي المسلمين عمارة أ موادغذائية عامة معمر سيد أحمد 85  

 ثانـــي يوم عيد السوق المغطاة موادغذائية عامة لعربي بوعمران عمر 86

عيد يوم ثانـــي حي العناصر موادغذائية عامة عبدالسالم محمد 87  

عيد يوم ثانـــي شارع حمدان بطل موادغذائية عامة بن بليدية محمد اليازيد 88  

 ثانـــي يوم عيد شارع باستور موادغذائية عامة الفرقوقي محمد 89

عيد يوم ثانـــي نهج مجدوب أحمد موادغذائية عامة بشرول محمد 90  

عيد يوم ثانـــي شارع مغراوة جياللي موادغذائية عامة كراش أحمد 91  

 عيد يوم ثانـــي حي زكار موادغذائية عامة فلفول أحمد رمزي 92

عيد يوم ثالث 0000جويلية  10حي  موادغذائية عامة بن شاشوة عائشة 93  

 عيد يوم ثالث طريق الجزائر العناصر الجميلة موادغذائية عامة آيت عامر بلقاسم عمر 94

عيد يوم ثالث حي زوقالة موادغذائية عامة كاف محمد 95  

 عيد يوم ثالث حي باب الغربي موادغذائية عامة أوشريف أحمد 96

عيد يوم أول مسكن طريق المحكمة 000حي  موادغذائية عامة عراب محمد 97  

 عيد يوم أول شارع أول نوفمبر موادغذائية عامة بوشارب أحمد 98

عيد يوم أول محطة الحافالت موادغذائية عامة محمودلنجريط  99  

 عيد يوم أول حي العناصر الجميلة موادغذائية عامة غبار سكينة 100

عيد يوم أول حي قرقاح مسجد موادغذائية عامة لعبيدي أحمد 101  

 عيد يوم أول شارع مغراوي موادغذائية عامة جياللي رابح محفوظ 102

 عيد يوم أول شارع بنيش محمد موادغذائية عامة كردوغلي شوقي 103

عيد يوم أول حي العناصر موادغذائية عامة بن ميمون رشيد 104  



 عيد يوم أول حي العناصر الجميلة موادغذائية عامة تشقوست بوعالم 105

 عيد يوم أول شارع جاب روحو موادغذائية عامة موساوي محمد 106
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عيد يوم ثانـــي العناصر الجميلة موادغذائية عامة عبدالسالم بن يوسف 108  

عيد يوم ثانـــي حي زوقالة موادغذائية عامة بودهار سليمة 109  

 ثانـــي يوم عيد حي محمد بوراس موادغذائية عامة جلول المدعوة جلوط خيرة 110
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عيد يوم ثانـــي حي راس العاقبة موادغذائية عامة أوليد دران ربيعة 114  

عيد يوم ثانـــي 10تجزئة زوقالة رقم  موادغذائية عامة قشيدة عبدالقادر 115  
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عيد يوم ثالث شارع أوسعيد موادغذائية عامة ناجم داود 117  

 عيد يوم ثالث حي زكار عامةموادغذائية  رحمون محمد 118

عيد يوم ثالث شارع اول نوفمبر موادغذائية عامة بن مبارك فتيحة 119  
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 عيد يوم أول حي زوقالة موادغذائية عامة الفول عبدالرحمن 124

عيد يوم أول 01شارع قنيش رقم  موادغذائية عامة بن بلقاسم بالل 125  

 عيد يوم أول 10حي الصنوبر رقم  موادغذائية عامة نزاي محمد 126
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عيد يوم أول 0000جويلية  10حي  موادغذائية عامة قري محاد أحمد 128  
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عيد يوم ثانـــي 0000جويلية  10حي  موادغذائية عامة شاوش سفيان 164  

 عيد يوم ثانـــي 0000جويلية  10حي  موادغذائية عامة الرحمانفاروزي عبد  165

عيد يوم ثالث 00طريق عدلية الطريق الوالئي رقم/ موادغذائية عامة سمار باية 166  

 عيد يوم ثالث شارع قري محاد موادغذائية عامة فقير جياللي 167

عيد يوم ثالث االرضيالطابق  00قرقاح عمارة  موادغذائية عامة بن زهرة خيرة 168  

169 
عبد الصمد المدعو زينة 

 رابح
 عيد يوم ثالث شارع األمير خالد موادغذائية عامة

عيد يوم أول حي زوقالة موادغذائية عامة خواص حفيظة 170  

 عيد يوم أول حي راس العاقبة موادغذائية عامة قربوسي عبد اهلل 171

عيد يوم أول العناصرحي  موادغذائية عامة بولعراف الياس 172  

 عيد يوم أول حي العناصر موادغذائية عامة عيساحين محمد أمين 173

عيد يوم أول شارع بلعباس نابي موادغذائية عامة عاشور جياللي 174  

 عيد يوم أول مسكن تساهمي شمال 000مشروع  موادغذائية عامة رحال فاطمة زهرة 175

 عيد يوم أول شارع اوسعيد عمارة ب موادغذائية عامة يحي عمار جمال 176

عيد يوم أول شارع اول نوفمبر موادغذائية عامة حالل محمد 177  

 عيد يوم أول شارع أوسعيد موادغذائية عامة خرخور محمد 178

 عيد يوم أول حي زوقالة موادغذائية عامة قرين فاتح 179

 عيد يوم أول 10الرحمان رقم/شارع بن تيفور عبد  موادغذائية عامة لعطاطفة عمر 180

عيد يوم ثانـــي حي الحمامة موادغذائية عامة بويحي كمال 181  

عيد يوم ثانـــي الطابق األرضي 00حي زوقالة رقم/ موادغذائية عامة بسايح جياللي 182  

 ثانـــي يوم عيد حي العناصر)سي حساين( موادغذائية عامة بوعزي فتيحة 183

عيد يوم ثانـــي نهج مغراوة طريق باب الغربي موادغذائية عامة بريهمات فيصل 184  

عيد يوم ثانـــي شارع شرشالي عبد القادر موادغذائية عامة عيساحين محفوظ 185  

 ثانـــي يوم عيد مسكن 000حي  موادغذائية عامة دحماني زهرة 186

عيد يوم ثانـــي حي العناصر موادغذائية عامة طالبي خيرة 187  

عيد يوم ثانـــي شارع بن تيفور عبد الرحمان موادغذائية عامة فقير علي 188  



 عيد يوم ثانـــي 000شارع الجمهورية رقم  موادغذائية عامة جزار سيد أحمد 000

عيد يوم ثالث نوفمبر 10شارع  موادغذائية عامة فرحات عبد القادر 001  

 عيد يوم ثالث الحمامة الطابق األرضيحي  موادغذائية عامة بن شعبان عبد النور 000

عيد يوم ثالث 010حي زوقالة رقم  موادغذائية عامة العربي بوعمران إسماعيل 000  

 عيد يوم ثالث شارع شرشالي عبدالقادر موادغذائية عامة بوشيرب عمر 000

عيد يوم أول شارع الجمهورية محطة الحافالت موادغذائية عامة حاج محمد نبيل 000  

 عيد يوم أول حي قرقاح موادغذائية عامة بن علة حمدان 000

عيد يوم أول سوق المغطاة شارع أوسعيد محمد موادغذائية عامة العربي بوعمران عبدالقادر 000  

 عيد يوم أول شارع أوسعيد موادغذائية عامة سعيداني عزالدين 000

عيد يوم أول 0شارع قوري محاد رقم  موادغذائية عامة دونيال عمر 000  

 عيد يوم أول شارع مغراوي جياللي 01 موادغذائية عامة جان أحمد سيد أحمد فؤاد 000

 عيد يوم أول شارع األمير عبد القادر موادغذائية عامة بنيدير بن يوسف 011

عيد يوم أول 10شارع شرشالي عبدالقادر رقم  موادغذائية عامة عبدالسالم عبدالقادر 010  

 عيد يوم أول حي قرقاح موادغذائية عامة النور سمار عبد 010

 عيد يوم أول شارع األمير عبدالقادر موادغذائية عامة حنان سليم 010

 عيد يوم أول 00شارع مغراوة جياللي رقم  موادغذائية عامة بولغمان مسعود 010

عيد يوم ثانـــي شارع مغراوة جياللي موادغذائية عامة بلعباس رابح 010  

عيد يوم ثانـــي حي المنظر الجميل موادغذائية عامة عقب األرسان مختار 010  

 ثانـــي يوم عيد 010حي قرقاح رقم  موادغذائية عامة صغير وعلي جعفر 010

عيد يوم ثانـــي ساحة الفحم شارع باستور موادغذائية عامة طواهرية الملياني عمر 010  

عيد يوم ثانـــي الريحانحي وادي  موادغذائية عامة فراح محمد 010  

 ثانـــي يوم عيد شارع شرشالي عبد القادر موادغذائية عامة كاتب محمد 001

عيد يوم ثانـــي شارع شرشالي عبد القادر موادغذائية عامة بلعريبي أحمد 000  

عيد يوم ثانـــي 000حي قرقاح رقم  موادغذائية عامة قسوم توفيق 000  

 عيد يوم ثانـــي حي االبطال موادغذائية عامة ربيكة عبد النور 000

عيد يوم ثالث شارع االمير عبد القادر موادغذائية عامة ربيكة زغلة 000  

 عيد يوم ثالث 00حي العناصر رقم  موادغذائية عامة رحيمي محمد جمال 000

عيد يوم ثالث 000حي العناصر الجميلة رقم  موادغذائية عامة احمد زواوي محمد 000  



 عيد يوم ثالث 01حي راس العقبة رقم  موادغذائية عامة واضح الهادي 000

عيد يوم أول حي راس العقبة موادغذائية عامة العربي بوعمران محمد 000  

 عيد يوم أول شارع قنيش محمد موادغذائية عامة أقولمين فتيحة 000

عيد يوم أول شارع موراية عبدالقادر موادغذائية عامة رحمون مصطفى 001  

 عيد يوم أول شارع جاب روحو بوزيان موادغذائية عامة عكاشة طاهر 000

عيد يوم أول شارع مغراوي جياللي موادغذائية عامة برغوش عبد اهلل 000  

 عيد يوم أول 0شارع بن شعبان عبد الحفيظ رقم  موادغذائية عامة بلعريبي بلقاسم 000

 عيد يوم أول طريق خميس مليانة حي العناصر موادغذائية عامة عقب االرسان عبد الحميد 000

عيد يوم أول شارع بن طيفور عبد الرحمان موادغذائية عامة بونجار مصطفى 000  

 عيد يوم أول 01حي قرقاح رقم  موادغذائية عامة بن علة مصطفى 000

 عيد يوم أول شارع االمير عبد القادر موادغذائية عامة اسماعيل دهلوك باية 000

 عيد يوم أول شارع مغراوة جياللي موادغذائية عامة شوشاوي محمود 000

عيد يوم أول مسكن 000حي  خضر و فواكه بوغار أمحمد 000  

 عيد يوم أول شارع مغراوى جياللي خضر و فواكه وعدية مصطفى 001

عيد يوم أول شارع أوسعيد محمد خضر و فواكه عدوش عبد القادر 000  

 عيد يوم أول شارع بن تيفور خضر و فواكه بليدية زهور بن 000

عيد يوم أول شارع أوسعيد محمد خضر و فواكه بن عمارة ميلود 000  

 عيد يوم أول شارع مغراوة جياللي خضر و فواكه يحي أمحمد أحمد 000

 عيد يوم أول شارع الجمهورية خضر و فواكه عمران بن ميرة 000

عيد يوم أول 00شارع أوسعيد رقم  و فواكه خضر صغير عباس محمد 000  

 عيد يوم أول شارع محمد أوسعيد خضر و فواكه بويحي عادل 000

 عيد يوم أول شارع مغراوي جياللي خضر و فواكه بوزيان الرحماني محمد 000

 عيد يوم أول شارع مغراوة خضر و فواكه حلفاوي مصطفى 000

عيد يوم ثانـــي زوقالة طريق خميس مليانةحي  خضر و فواكه بن شعبان محمد 001  

عيد يوم ثانـــي السوق المغطاة خضر و فواكه لعربي بوعمران عمر 000  

 ثانـــي يوم عيد حي باب الغربي خضر و فواكه أوشريف أحمد 000

عيد يوم ثانـــي شارع موراية خضر و فواكه عيساحين عبد القادر 000  

عيد يوم ثانـــي شارع أوسعيد خضر و فواكه ناجم داود 000  



 ثانـــي يوم عيد حي الحمامة خضر و فواكه البحري عبد اهلل 000

عيد يوم ثانـــي شارع بلعباس نابي خضر و فواكه مجدوب جمال الدين 000  

عيد يوم ثانـــي حي األبطال العناصر خضر و فواكه بن سليمان حسينة 000  

 عيد يوم ثانـــي مغراوي جيالليشارع  خضر و فواكه مكسي حليمة 000

عيد يوم ثالث شارع أوسعيد خضر و فواكه خرخور محمد 000  

 عيد يوم ثالث نهج مغراوة طريق باب الغربي خضر و فواكه بريهمات فيصل 001

عيد يوم ثالث شارع شرشالي عبد القادر خضر و فواكه عيساحين محفوظ 000  

 عيد يوم ثالث تيفور عبد الرحمانشارع بن  خضر و فواكه فقير علي 000

عيد يوم أول حي الحمامة الطابق األرضي خضر و فواكه بن شعبان عبد النور 000  

 عيد يوم أول سوق المغطاة شارع أوسعيد محمد خضر و فواكه العربي بوعمران عبدالقادر 000

عيد يوم أول شارع مغراوة جياللي خضر و فواكه بلعباس رابح 000  

 عيد يوم أول شارع جاب روحو بوزيان خضر و فواكه عكاشة طاهر 000
000 
 

عيد يوم أول شارع مغراوة جياللي خضر و فواكه شوشاوي محمود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بطحية
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 برهوش أحمد مواد غذائية عامة بطحية مركز اول يوم عيد

 10 نويقاح عبد القادر مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر اول يوم عيد

 10 كاشر علي مواد غذائية عامة بطحية مركز اول يوم عيد

 10 برهوش احمد مواد غذائية عامة بطحية مركز اول يوم عيد

يوم عيد ثاني  10 نوري فاطمة مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر 

يوم عيد ثاني  10 فراح أحمد خضر وفواكه بطحية مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة الحسنية
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 مرابط محمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز اول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بلعاص
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

غذائية عامةمواد  بلعاص مركز اول يوم عيد  10 معيزي شمس الدين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة جندل

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اليوم األول حي بلوناس مواد غذائية عامة حطاب محمد 10
أوت01حي  مواد غذائية عامة شمبازي زايد 02  اليوم األول 
بد القادربرداد ع 03  اليوم األول حي بلحاج عابد مواد غذائية عامة 
 اليوم األول حي بلحاج عابد مواد غذائية عامة بلكاتب امحمد 04
 اليوم األول حي بن حركات مواد غذائية عامة مدود شريف 05
 اليوم األول شارع بن سيدي عيسى مواد غذائية عامة العابدي عز الدين 06
 اليوم األول حي بلوناس محمد مواد غذائية عامة حطاب محمد 07
 10التجزيئة االجتماعية رقم  مواد غذائية عامة مودوف شريف 08

 حي بن حركات
األول اليوم  

 اليوم الثاني طريق المدية  مواد غذائية عامة زيان محمد 09
 اليوم الثاني شارع بن سيدي عيسى مواد غذائية عامة عكرمي حمزة 10
 اليوم الثاني حي شباك جلول مواد غذائية عامة بلوناس جعفر 11
 اليوم الثاني شارع بن سيدي عيسى مواد غذائية عامة طايبي محمد 12
زينة عبد الرحمانبن  13  اليوم الثاني جندل مركز مواد غذائية عامة 
شيبوط هاجر زوجة  14

 بوزيدي أحمد
 اليوم الثاني جندل مركز مواد غذائية عامة

 اليوم الثالث حي الكادات مواد غذائية عامة لسلوس حسين 00
 اليوم الثالث طريق المدية مواد غذائية عامة بلحاج مكي ع/ق 00
 اليوم الثالث حي السوق الجديد مواد غذائية عامة بلمصطفاوي محمد 00
 اليوم األول حي لكدات خضر وفواكه بوزار هشام 00

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة واد الشرفاء

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 اليوم األول حي بلوناس مواد غذائية عامة حطاب محمد 10

 اليوم االول  واد الشرفاء مواد غذائية عامة مومن شريفة 10

 اليوم الثاني  واد الشرفاء مواد غذائية عامة طب نحاس لياس 10

 اليوم الثاني حي الثانوية القديمة مواد غذائية عامة قرمزلي احمد 10

 اليوم الثالث عمورة  مواد غذائية عامة حلوان رابح 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة عين االشياخ

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 اليوم االول طريق ثانوية كادات مواد غذائية عامة حواسني مراد 10

 اليوم  االول طريق ثانوية كادات مواد غذائية عامة دحماني دلة  طاهر 10

جويلية 10شارع  مواد غذائية عامة غراية محمد 10  اليوم  االول 

 اليوم لثاني عين االشياخ مركز مواد غذائية عامة عياش براهيم 10

 اليوم الثالث عين االشياخ مركز مواد غذائية عامة شابي كلثوم 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بومدفع

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

بن حاج قويدر عبد  10
 القادر 

غاليحي  مواد غذائية عامة  اليوم االول 

 اليوم االول حي البرج مواد غذائية عامة بن طالب فريد  10

مسكن محل  00حي  مواد غذائية عامة بن احمد محمد 10
10رقم   

الثانياليوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة الحسينية

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 اليوم االول القرية الفالحية مواد غذائية عامة مقدم مصطفى  10

رحي واد السما مواد غذائية عامة بوركيزة فضيل 10  اليوم الثاني 

 اليوم االول حي الرقايبية مواد غذائية عامة بن نعاس عثمان 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة عين السلطان

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اليوم االول عين السلطان مركز مواد غذائية عامة شمبازي أحمد 10
 اليوم االول عين السلطان مواد غذائية عامة لعجالي محمد امين 10
االولاليوم  عين السلطان مركز مواد غذائية عامة عمراني نور الدين 10  

 اليوم االول عين السلطان مركز مواد غذائية عامة ملياني عيسى 10
 اليوم االول عين السلطان مركز مواد غذائية عامة معصمي احمد 10

 اليوم االول عين السلطان مركز مواد غذائية عامة لعجالي محمد امين 10
شارع غول احمد ط و  مواد غذائية عامة تمار احمد 10

00رقم   
 اليوم االول

 اليوم لثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بوجنان احمد 10
 اليوم الثالث حي الشهيد بوطويقة مواد غذائية عامة بوطويقة عبد القادر 10
مسكن 00حي ب مواد غذائية عامة تدرس الطاهر 01  اليوم لثاني 
شارع الطريق الوطني رقم  مواد غذائية عامة تيرسان محمد 00

00 
 اليوم الثالث

حي الشهيد عبد القادر  مواد غذائية عامة مصطفى بوبكر 00
 بوطويقة

 اليوم لثاني

 اليوم لثاني عين السلطان مركز خضر وفواكه زيتوني عبد القادر 00

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة واد الجمعة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 اليوم االول القرية الفالحية مواد غذائية عامة شريف رابح 10

الثانياليوم  القرية الفالحية مواد غذائية عامة الوزاني احمد 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة خميس مليانة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اليوم االول حي سوفاي مواد عذائية عامة زينيني مصطفى 10
 اليوم االول حي الوئام مواد عذائية عامة حمديني أحمد 10
 اليوم االول حي الوئام مواد عذائية عامة مبدوعة عبد القادر 10
 اليوم االول حي الوئام مواد عذائية عامة العبدي محمد أمين 10
عذائية عامةمواد  بورشي عبد القادر 10  اليوم االول حي الوئام 
 اليوم االول حي الوئام مواد عذائية عامة بسفية غانم 10
 اليوم االول حي عاجة مواد عذائية عامة فقوس جمال 10
 اليوم االول حي سوفاي مواد عذائية عامة مباركي عصنوني 10
 اليوم االول حي سوفاي مواد عذائية عامة دهيمي سيد علي 10
 اليوم االول حي سوفاي مواد عذائية عامة شارفية مصطفي 01
 اليوم االول حي سوفاي مواد عذائية عامة خليلي بلقاسم 00
 اليوم االول حي عاجة مواد عذائية عامة فقوس فاتح 00
00 

 كتروسي زهرة
مسكن  010التجزئة االجتماعية  مواد عذائية عامة

 تساهمي حي بوطان
 اليوم االول

00 
محمد حمالوي  

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

 اليوم االول

00 
 قاضي محمد

 10مسكن عمارة أ رقم  01حي بوطان  مواد عذائية عامة
 س ط.أ

 اليوم االول

 اليوم االول شارع بن سعدي عبد القادر مواد عذائية عامة كروليفة زكرياء رابح 00
مسكن ترقوي 010/01مشروع  مواد عذائية عامة قرين حسين  00  اليوم االول 
مسكن الوئام 01حي  مواد عذائية عامة صادق بلعيد 00  اليوم االول 
مسكن تساهمي حي بوطان 01مشروع  مواد عذائية عامة هامل زهير 00  اليوم االول 
مسكن تساهمي 01حي  مواد عذائية عامة شكور فتحي 01  اليوم االول 



يوسف فرحاتبن  00  اليوم الثاني حي السالم مواد عذائية عامة 
 اليوم الثاني شارع بوعمراني مواد عذائية عامة كالليب احمد 00
 اليوم الثاني تجزئة الجيش الوطني الشعبي مواد عذائية عامة العابدي نور الدين 00
00عمارة رقم  010حي  مواد عذائية عامة محيوت مزيان 00  اليوم الثاني 
00عمارة رقم  010حي  مواد عذائية عامة كروليفة زكرياء 00  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني حي  سوفاي مواد عذائية عامة طيبة عبد اهلل  00
 اليوم الثاني حي سوفاي مواد عذائية عامة حميس طيب 00
 اليوم الثاني حي الدردارة مواد عذائية عامة حرشوني يحي 00
عذائية عامةمواد  زرفة محمد 00  اليوم الثاني شارع حمادي بن شرقي 
 اليوم الثاني حي السالم مواد عذائية عامة طهراوي عمار 01
 اليوم الثاني حي الدردارة مواد عذائية عامة صديقي الصادق 00
 اليوم الثاني حي الدردارة مواد عذائية عامة غربي فيصل 00
حاليميحي  مواد عذائية عامة بن عامر حمزة 00  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني حي الحرية مواد عذائية عامة مخطاري لحاج 00
 اليوم الثاني حي حاليمي مواد عذائية عامة قوادري مصطفى 00
 اليوم الثاني حي الدردارة مواد عذائية عامة بن ستو منير 00
أوت 01شارع  مواد عذائية عامة مبدوعة الحاج 00  اليوم الثاني 
 اليوم الثاني شارع بوقارة مواد عذائية عامة سالطنية  يسين 00
مسكن تساهمي اجتماعي عمارة  00 مواد عذائية عامة معصمي احمد 00

00ف الطابق االرضي محل رقم   
 اليوم الثاني

 اليوم الثاني حي لكادات مواد عذائية عامة بن فتاشة حسيبة 01
00مسكن واد الريحان رقم  011حي  مواد عذائية عامة مزيدي بلقاسم 00  اليوم الثاني 
 اليوم الثالث حي الحرية مواد عذائية عامة مصطفاي حميد 00
 اليوم الثالث شارع بلسعدي مواد عذائية عامة شريفي عبد النور 00
 اليوم الثالث حي الحرية مواد عذائية عامة رشيدي محفوظ 00
عيشونيعمارة  مواد عذائية عامة بوراس بوعالم 00  اليوم الثالث 
 اول وثاني يوم شارع بوعمراني خضر وفواكه بوعزني حميد 00

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة سيدي لخضر

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
ار مصطفىتمخال العربي 10 10تجزئة رقم  مواد عذائية عامة   اليوم االول  

 اليوم االول  شارع بوعداين مواد عذائية عامة اطاطاحين أحمد 10

 اليوم االول  وسط المدينة Eplf مواد عذائية عامة عنتري أحمد 10

عبد القادرخيال  10 10تجزئة رقم  مواد عذائية عامة   اليوم االول  

 اليوم االول شارع اول نوفمبر مواد عذائية عامة قروم عمر 10

10 
ش اسماعيلازعي  اليوم الثاني  طريق المحطة مواد عذائية عامة 

10 
 اليوم الثاني  قرارمة مواد عذائية عامة مبدوعة الهاشمي

10 
 اليوم الثاني حي سيدي بن بريكة مواد عذائية عامة بن بالي حليمة

 اليوم الثالث سيدي لخضر مركز مواد عذائية عامة بدراوي محمد 10

 اليوم الثالث الحي الكبير مواد عذائية عامة كليتين عيسى  01

 اليوم الثالث سيدي لخضر شمال مواد عذائية عامة ولحين بلحاج  00

عذائية عامةمواد  والي عبد اهلل 00  اليوم الثالث حي سيدي بن بريكة 

00 
 مواد عذائية عامة عنتري محمد

 + خضر وفواكه

مسكن تجزئة  01حي 
10رقم   اليوم الثالث 

 



 

 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة برج األمير خالد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
10 

 مواد غذائية عامة بلمشري عبد القادر
شهيد بوتويقة ط و 

00رقم  
 اليوم االول

00ط و رقم مواد غذائية عامة تمار أحمد 10  اليوم االول 

يوسف زنود 10  اليوم الثاني حي النصر مواد غذائية عامة 

 اليوم الثاني شارع رئيسي مواد غذائية عامة أوصال عبد القادر 10

10 
 اليوم الثالث شارع وصال مواد غذائية عامة عروج محمد

10 
00ط و رقم مواد غذائية عامة بوجنان نور الدين  اليوم الثالث 

00و رقمط شارع  مواد غذائية عامة تيرسان محمد 10  اليوم االول 

 اليوم الثاني حي الشهيد بوطويقة مواد غذائية عامة بوطويقة عبد القادر 10

احمد بوجنان 10  اليوم الثاني الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة طارق بن زياد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 اليوم االول حي تانوت منطقة البرارمة مواد غذائية عامة بلعينين ابراهيم 10

التجزئة مخطط  01القطاع  مواد غذائية عامة عساس العيش 10
 00رقم 

 اليوم الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 8102 

 بلديـة بئر ولد خليفة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اليوم االول  بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة بلمشري خيرة 10
00ط و رقم  مواد غذائية عامة قجال مسعود 10  اليوم االول 

00ط و رقم  مواد غذائية عامة مسون الحاج 10  اليوم االول 

000القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة زنداري الزهرة 10  اليوم االول 

 سالمي محمد 10
 اليوم الثاني بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة

 اليوم الثاني القرية الفالحية مواد غذائية عامة أوشبر أحمد 10

 اليوم الثاني بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة مرسالم ابراهيم 10

األمير عبد القادرشارع  مواد غذائية عامة تمار عبد القادر 10  اليوم الثاني 

 اليوم الثالث شارع طيبوني بن ميرة مواد غذائية عامة قوجيل فاطمة 10

 اليوم الثالث القرية الفالحية مواد غذائية عامة لوكيل وليد 01

 

 

 

 

 

 

 

 


