
 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة عين الدفلى

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 اول يوم عيد ازونيحــي مــ زة ــمخب شهبر عبد القادر 10
 ثاني يوم عيد حي ناجم مخبزة بوقريعة بوعالم 10
زة ــمخب قدور مجيد 10  اول يوم عيد شارع االمير عبد القادر 
زة ــمخب لندار عبد القادر 10  اول يوم عيد شارع الزنداري 
زة ــمخب لعالوي عبد القادر 10  اول يوم عيد شارع الشهداء 
 اول يوم عيد حي شوال ة ز ــمخب طلحاوي كمال 10
 اول يوم عيد شارع سعدي احمد زةــمخب عليوات موسى 10
زة ــمخب عنصر جمال 10  و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع االمير عبد القادر 
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي سيدي يحي زة ــمخب مخبزة "اونو" 10
زة ــمخب بسكري حمزة 01 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي مـازوني   

زة ــمخب حمرات عبد اهلل 00 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 اوت01شارع    

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 ط أ01مج01شارع فلسطين قسم رقم زة ــمخب داد أحمد 00
زة ــمخب براهيمي جياللي 00 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي شــــــــــوال   

زة ــبمخ بلكبير فاطمة الزهراء 00  و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي خياط محمد 
 اول يوم عيــد المنطقة الصناعية محطة خدمات مطاي عباس 00
 اول يوم عيــد فرقة الضاية محطة خدمات فالح عابد 00
 اول يوم عيــد ادرشــارع االميـر عبد القــ محطة خدمات اسماعيل يمينـــة 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 قة الضايةفر  محطة خدمات فالح جياللي 00
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي مازوني محطة خدمات فرج بلقاسم 00  
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 جسر باشا محطة خدمات احمد سايح احمد 01
 اول يوم عيد شارع االمير عبد القادر مطعم عبد السالم بلكبير عبد القادر 00



 اول يوم عيد شارع االمير عبد القادر عممط شوشاوي رابح   00
 اول يوم عيد اوت 01شارع  مطعم فالح جمال 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع االمير عبد القادر مطعم مينأفشكر محمد  00
 ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر مطعم عواج نبية زوجة لعريبي 00
 ل يوم عيداو  حي ناجم مطعم قاسم عبد القادر 00
 اول يوم عيد حي ناجم مطعم س عبد الرزاقطاهر لقو  00
 ثاني يوم عيد شارع االمير عبد القادر مطعم حميس هواري 00
 اول يوم عيد شارع احمد سعدي مواد غذائية عامة صوداقي  محمد 00
 اول يوم عيد مسكن 011 حي 00 رقم Hلعمارة ا مواد غذائية عامة فرج لمياء 01
 اول يوم عيد 00حي حاج صدوق رقم  مواد غذائية عامة ف حميدعفي 00
 اول يوم عيد شارع الزنداري مواد غذائية عامة بطام رابح 00
 اول يوم عيد 000مج ملكية 01شارع فلسطين قسم مواد غذائية عامة لندار محمد 00
 اول يوم عيد شارع امبارك بلقاسم مواد غذائية عامة قوادري علي 00
 اول يوم عيد حي خياط مواد غذائية عامة باش حمزةبوس 00
 اول يوم عيد اوت 01شارع  مواد غذائية عامة طهراوي علي 00
 اول يوم عيد شارع الزنداري مواد غذائية عامة أويحي صديق 00
 اول يوم عيد حي مازوني مواد غذائية عامة تاحي محمد امين 00
 اول يوم عيد لمرقب )قامبو(حي ا مواد غذائية عامة شوشاوي مختار 00
 اول يوم عيد فغايليــــــــــة مواد غذائية عامة مداني الياس 01
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي خياط مواد غذائية عامة طبوش محمد 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي حاج قدور مواد غذائية عامة قاضي زهرة  00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع الزنداري مةمواد غذائية عا بن يمينة بشير 00
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 10مسكن عمارة أ درج  011حي  مواد غذائية عامة زروخي حمزة 00  
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي الشهداء مواد غذائية عامة فقير بالل  00  
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 مسكن جماعي 001حي  مواد غذائية عامة حاج صدوق محمد 00  
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي النصر مواد غذائية عامة تومي كمال 00  
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي مازوني مواد غذائية عامة واعيل احمد 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي المرقب)قامبو( مواد غذائية عامة سعيداني الحاج 00
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 فغايليــــــــــة ذائية عامةمواد غ مداني بن يوسف 01  
 اول يوم عيد شارع مداني الجياللي حي ناجم محمد خضر وفواكه زعطوط فاطمة 00
 اول يوم عيد حي االخوة شوال خضر وفواكه خزيني مصطفى 00
 اول يوم عيد حي االخوة ناجم خضر وفواكه تيطاوني محمد 00



 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع فلسطين فواكهخضر و  شريفي صالح 00
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع الزنداري خضر وفواكه شايب باشا علي 00  
 اول يوم عيد حي حاج صادوق قصابة مغراوي عبدالقادر 00
 اول يوم عيد شارع فلسطين قصابة ىياحي موس 00
 اول يوم عيد مسكن 011حي  قصابة لعريبي مولود 00
 اول يوم عيد شارع االمير عبد القادر قصابة غنين احمد 00
 اول يوم عيد 10حي شوال رقم .  قصابة سحنون محفوظ 01
 اول يوم عيد حي ناجم قصابة بلعريبي علي 00
 اول يوم عيد حي خرباش قصابة براهيمي محمد 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع الشهداء قصابة مغراوي بلقاسم 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع االمير عبدالقادر قصابة معطاوي احمد 00
و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي خياط قصابة ميلودي ربيعة زوجة عباس 00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة جليدة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 عيد أول يوم جليدة مخبزة مبدوع محمد 10

 عيد أول يوم جليدة مخبزة درهمون مخطار 10

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 جليدة مخبزة بوستة بلقاسم 10

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 القرية الفالحية جليدة مخبزة تركية بن ميرة 10

 عيد  أول يوم دةــــــجلي غاز البوتان بوزار قوادري محمد 10

 عيد  أول يوم شارع اول ماي غاز البوتان بلعطش بن ميرة  10

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 فرقة اوالد بن علي غاز البوتان بسكري محمد 10

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 القرية الفالحية ز البوتانغا نون منصور 10

 عيد  أول يوم دةــــــجلي محطة وقود بوقطيفة عبد القادر 10

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 دةــــــجلي محطة وقود رايس جياللي 01

 عيد  أول يوم جليدة مركز مطعم قاري بلقاسم 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 جليدة مركز مطعم بوبزول لخضر 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 مسكن تساهمي 00حي  مطعم ناصري يوسف 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 شارع اول نوفمبر مطعم الطاهر عويدات سمير 00

 عيد  أول يوم 01قرية فالحية رقم  مواد غذائية عامة بزيو عبد القادر 00

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



 عيد  أول يوم شارع الحاج بن يوسف مواد غذائية عامة فلفول سفيان 00

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

 عيد  أول يوم 10مسكن رقم س  00حي ب  مواد غذائية عامة شطي محمد 00

 عيد  أول يوم ماي 10شارع ب  عامة مواد غذائية بوكريطة أحمد 01

 عيد  أول يوم جليدة مركز مواد غذائية عامة بن طيبة محمد 00

 عيد  أول يوم شارع بسكري الغمراني مواد غذائية عامة مرابطي مصطفى 00

 عيد  أول يوم شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة بن داوي عماد 00

 عيد  أول يوم جويلية 10ارع ش مواد غذائية عامة بلعريبي محمد 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 جليدة مركز مواد غذائية عامة توبرينات بوزيان 00

 مواد غذائية عامة طواهرية الملياني موسى 00
مسكن اجتماعي  00مشروع 
محل تجاري العمارة أ  00تساهمي و

 10الطابق األرضي رقم 
10/10/0100 

 و ثاني يوم عيد

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 دةــفرقة الطواهرية جلي مواد غدائية عامة د الرزاقلعريبي عب 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 شارع سعيد قوادري سعيد مواد غذائية عامة بونوارة أحمد 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 01مسكن شبه جماعي رقم أ 00حي ب  مواد غذائية عامة سعيد زيتوني بن يوسف 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 القرية الفالحية مواد غذائية عامة بلحاج سفيان 01

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة بلحاج زكريا 00

 عيد  أول يوم شارع اول نوفمبر قصابة بوطويقة محمد  00

 عيد  أول يوم جليدة مركز قصابة عبادة بلقاسم 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 شارع اول نوفمبر قصابة محفوظ  برابح 00

 و ثاني يوم عيد10/10/0100 جليدة مركز قصابة خدة سعدة 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

  لواليـة عيـن الدفلــى  
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة بوراشـــــــــــد

 تاريخ المداومـــــــــــة العنـوان نوع النشاط اللقب واالسم الرقم
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 زبــــوراشد مركــــ مخبــــــــــــزة قاضي محمـــــد 10

 دعيـيوم  ثاني أول و  وراشدكروشة بــــ مخبــــــــــــزة حـــــــي محمــــــــد 10

 دعيــيوم  نيأول وثا زبــــوراشد مركــــ مخبــــــــــــزة يخلف احمد 10

 دعيــوم يــ ثانيأول و  زبــــوراشد مركــــ مواد غذائية عامة كبير جياللي  10

 ـدعيــوم يــ أول زبــــوراشد مركــــ مواد غذائية عامة قاضي محمد بن طاهر 10

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 زبــــوراشد مركــــ ةمواد غذائية عام قاضي موسى  10

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 فرقـــــة الونــــــــــادة بوراشد مواد غذائية عامة بشارف علي  10

 دعيـــوم يــ أول فرقـــــة الونــــــــــادة بوراشد مواد غذائية عامة بشارف الحاج  10

 ديـــعوم يــ ثانيول و أ فرقة كدية الزبوج بوراشد ية عامةمواد غذائ مالح عبد الغني  10

 دعيـــيوم   نيأول وثا حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة مناد لخضر 01

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة سلمان مصطفى  00

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 زبــــوراشد مركــــ مواد غذائية عامة حالل بلقاسم 00

 ـدعيـــوم يــ أول حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة بوقريعة محمد 00

 دعيــــوم ــي أول بوراشد مركز قصابة مغراوي محمد 00

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

 ىــواليـة عيـن الدفلل

 7102الل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة قائمة المداومين خ 

 بلديـــــة العامــــــرة

 تاريخ المداومة العنـوان نوع النشاط اللقب و االسم  الرقم

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 جوان 01شارع  مخبـــــــزة شعشوعة خيرة 10
 أول يوم عيد تعاونية عقارية 01حي  مخبـــــــزة جلولي علي 10
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي سيدي مرزوق مخبـــــــزة علي مشالي 10
 أول يوم عيد مسكن  01حي  مخبـــــــزة محمودي لخضر 10
 أول يوم عيد العامرة مركز مطعم شريف محمد 10
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 منطقة النشاطات مطعم بومالل فيصل 10
 عيدأول يوم  مسكن 01حي  مطعم يوسفي محمد 10
 أول يوم عيد شارع اإلخوة غانم سوبيرات ملياني الحاج 10
 أول يوم عيد 11مسكن التمامرة رقم  01حي  مواد غذائية عامة عمتوت براهيم 10
 أول يوم عيد 20حي المستقبل رقم  مواد غذائية عامة بلجياللي زوبيدة 01
 أول يوم عيد 21القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة بوجادي مصطفى 00

 أول يوم عيد 10مسكن عمارة أ رقم  01حي  مواد غذائية عامة فياللي محمد 00

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي االخوة مشالي  مواد غذائية عامة مشالي موسى 00

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي الزروقي أحمد  مواد غذائية عامة هني اسماعيل 00

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع طيبي موسى ذائية عامةمواد غ سكال جياللي 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع أحمد مدغري مواد غذائية عامة يوسفي بلقاسم 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 حي البناء الجاهز مواد غذائية عامة بومزراق الحاج 00
 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 السوق المغطاة  قصابة جرموني عبداهلل 00

 أول يوم عيد السوق المغطاة قصابة برايك محمد 00

 أول يوم عيد جوان 00شارع  قصابة قلواز ياسين 01

 و ثاني يوم عيد 10/10/0100 شارع موسى طيبي  قصابة ولد سعيد فتحي 00



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــالدفل واليـة عيـنل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة المخاطرية

 الرقم االسم واللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 عثماني أحمد  مخبزة المخاطرية مركز اول وثاني يوم عيد
 17 محمد مطاي غاز البوتان المخاطرية مركز اول وثاني يوم عيد

 10 محمد مدبر  مواد غذائية عامة المخاطرية مركز يوم عيداول 
 10 احمد عثماني  مواد غذائية عامة المخاطرية مركز اول يوم عيد
محمد لوقاسي مواد غذائية عامة المخاطرية مركز اول يوم عيد  10 
مواد غذائية عامة + خضر  الحمادشية اول يوم عيد

 وفواكه
علي مدرس   10 

10/10/0100  
 ثاني يوم عيدو 

 12 عبد القادر مالحي مواد غذائية عامة الحمادشية

10/10/0100              
 و ثاني يوم عيد

 10 عيسى  عثماني مواد غذائية عامة المخاطرية مركز

10/10/0100 
 و ثاني يوم عيد 

 11 علي بن يوسف سوبيرات المخاطرية مركز

10/10/0100              
 و ثاني يوم عيد

 01 جبار سيدعلي قصابة مخاطرية مركزال

10/10/0100              
 و ثاني يوم عيد

 00 شمالل علي قصابة المخاطرية مركز

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبية
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة عريب

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  اللقب واالسم الرقم
 يوم عيدو ثاني اول  حي المهارة مخبـــــــــــزة مصراوي أحمد 10

 يوم عيدو ثاني اول  شارع  علي ماحين مخبـــــــــــزة يحي امحمد نور الدين 10

 عيد يومو ثاني اول  حي الزاوية غاز البوتان سعدي محمد 10

 يوم عيدو ثاني اول  فرقة واد ابدى غاز البوتان حمداني محمد 10

 يوم عيدو ثاني اول  10حي المهارة  مواد غذائية عامة بوشارب عبد القادر 10

 اول يوم عيد حي التعاونيات مواد غذائية عامة زراولة أمين 10

 يوم عيد اول شارع عزيزو عبد القادر مواد غذائية عامة دهنجي بوعالم 10

 اول يوم عيد 10حي المهارة  مواد غذائية عامة قويدر عيسى عبد اهلل 10

 اول يوم عيد حي المحطة مواد غذائية عامة أحمد حسان عبد القادر 10

 اول يوم عيد حي الزاوية مواد غذائية عامة صالل حليمة  01

              10/10/0100 10حي التجزئة رقم  مواد غذائية عامة زروال يمينة 00
 و ثاني يوم عيد

              10/10/0100 شارع علي ماحين محمد مواد غذائية عامة طيابين سمير 00
 و ثاني يوم عيد

              10/10/0100 حي القرية الفالحية مواد غذائية عامة نجوم علي 00
 و ثاني يوم عيد

              10/10/0100 السوق المغطاة خضر وفواكه عماريش محمد 00
 و ثاني يوم عيد

              10/10/0100 السوق المغطاة خضر وفواكه بن عدة زيان 00
 و ثاني يوم عيد

              10/10/0100 حي القرية الفالحية قصابة سراي عبداهلل 00
 و ثاني يوم عيد

 



 ةـالشعبي الديمقـراطية ة الجزائريةـلجمهوريا
ــارةمديريــــة التجـ  

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة الروينـــــــــــة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول وثاني يوم عيد حي سيدي حمو مخبزة صناعية شيشة حسين 10
 أول يوم عيد لجسرينحي ا مخبزة صناعية رمالي رضا 10
              10/10/0100 شارع اول نوفمبر مخبزة صناعية خلودة لقواس علي 10

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع الشهداء مطعم ازيان يزيد 10
              10/10/0100 10الطريق الوطني رقم  مطعم بوكيرة عباسي فاطمة الزهراء 10

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد 10الطريق الوطني رقم   مطعم عيد عبد القادربن س 10
 أول يوم عيد ساحة أول ماي مواد غذائية عامة بنور محمد 10
              10/10/0100 شارع الشهداء مواد غذائية عامة خربة موسى 10

 و ثاني يوم عيد
 دأول يوم عي محل روينة منجم 00 مواد غذائية عامة بن حمادة رشيد 10
 أول يوم عيد 0000ماي  10شارع  مواد غذائية عامة برنو حمزة 01
              10/10/0100 شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن كردرة الصادق 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة برابح عبد اهلل 00
              10/10/0100 اءشارع الشهد مواد غذائية عامة شرير حسين 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع ازيان أحمد مواد غذائية عامة حدوش أم الخير 00
 أول يوم عيد حي غالب بوزار مواد غذائية عامة بن كردرة أحمد 00
 أول يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة ملياني عبد القادر 00
 أول يوم عيد حي النهضة د غذائية عامةموا بن عائشة معطي فاتح 00
              10/10/0100 حي النهضة مواد غذائية عامة بن سعيد يوسف 00

 و ثاني يوم عيد



 أول يوم عيد حي سيدي حمو مواد غذائية عامة مخانق رضا 00
              10/10/0100 حي سيدي حمو مواد غذائية عامة فرصاوي يوسف 01

 دو ثاني يوم عي
              10/10/0100 حي سيدة حمو مواد غذائية عامة خليج حسين 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد حي الجسرين مواد غذائية عامة قبلي فتيحة 00
              10/10/0100 فرقة السعايدية مواد غذائية عامة قالش سمية 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد فرقة السعايدية مواد غذائية عامة زوقار حسين 00
              10/10/0100 محطة سيدي حمو مواد غذائية عامة خليج عمار 00

 و ثاني يوم عيد
              10/10/0100 فرقة الغمور مواد غذائية عامة بوعبدلي اسماعيل 00

 و ثاني يوم عيد
 وم عيدأول ي فرقة الغمور مواد غذائية عامة بن عبد المالك محمد 00
 أول يوم عيد شارع الشهداء خضر وفواكه خير جمال 00
              10/10/0100 شارع الشهداء خضر وفواكه بلعبيد عبد اهلل 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع الشهداء خضر وفواكه بن سعيد الهادي 01
 أول يوم عيد الشارع الرئيسي خضر وفواكه مرج معمر 00
              10/10/0100 سكنات 10شارع أول نوفمبر حي خضر وفواكه ة محمدبن عربي 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد حي سيدي حمو خضر وفواكه ولد سعيد عبد العزيز 00
              10/10/0100 شارع ازيان أحمد خضر وفواكه بن عربية رضوان 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد الشهداء شارع قصابة خربة نورالدين 00
 أول يوم عيد شارع الشهداء قصابة بن قادة عبدالقادر 00
 ثاني يوم عيد الشارع الرئيسي  قصابة  طاوسة عبداهلل  00
 أول يوم عيد شارع الشهداء قصابة مقروزي الحاج 00
 أول يوم عيد الروينة مركز قصابة بن صالح كريم 00
              10/10/0100 هداءشارع الش قصابة بورحلة رضوان 01

 و ثاني يوم عيد

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة زدين
 

 ومةتاريخ المدا وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول يوم عيد المركز الجديد مخبزة صناعية شيخاوي جياللي 10

 أول يوم عيد فيفري 00شارع  مواد غذائية عامة بلخوخ محمد 10

راوى غمجياللي بن حاج  10
 محمد

               10/10/0100 فرقة الزعارطة مواد غذائية عامة
 و ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد ركز القديمالم مواد غذائية عامة مديوني يوسف 10

               10/10/0100 المركز القديم مواد غذائية عامة بوطاقة أحمد 10
 و ثاني يوم عيد

               10/10/0100 أوالد سيدي يحي مواد غذائية عامة فالح محمد 10
 و ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد المركز الجديد مواد غذائية عامة قاضي يحي 10

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة المايــــــن
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول يوم عيد الماين مركز بوتانغاز ال رحماني عبد الحميد 10
               10/10/0100 الماين مركز مواد غذائية عامة بوجلة رابح 10

 عيد و ثاني يوم
 أول يوم عيد فرقة المخفي مواد غذائية عامة قليل رشيد 10
 أول يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة جعيداني فاطمة 10
               10/10/0100 الماين مركز عامة مواد غذائية خرشوش العربي 10

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد الماين مركز مواد غذائية عامة شيباح عائشة 10
               10/10/0100 فرقة المخفي مواد غذائية عامة تبوب عبد القادر 10

 و ثاني يوم عيد
               10/10/0100 الماين مركز مواد غذائية عامة مهبالي قويدر 10

 و ثاني يوم عيد

 
 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102  

 بلديـة العطاف

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

زةخبــم العطاف 0000ماي  10حي  اول يوم عيد  10 مرهوني نور الدين 
زةخبــم شارع محمد خميستي العطاف اول يوم عيد  10 غريب اهلل احمد 
زةخبــم القرية الفالحية اول يوم عيد  10 طرشي بلقاسم 
زةخبــم شارع محمد خميستي العطاف اول يوم عيد  10 لعروسي يوسف 
زةخبــم حمد بوزار العطافشارع م اول يوم عيد  10 صامت عائشة 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

زةخبــم شارع محمد خميستي العطاف  عمراني جمال 
10 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

زةخبــم شارع الشهداء العطاف  مريم يعكوش 
10 

 10 ازيان مختار ة الوقودطمح حي سيدي بوعبيدة اول وثاني يوم عيد

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

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

 00 ملياني عبد القادر غاز البوتان   محطة الوقود+ سيدي بوعبيدة اول وثاني يوم عيد

 00 ازيان عبد القادر غاز البوتان انطريق بني بودو  اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 00 فاتح محجوبة غاز البوتان شارع أحمد ناصر

 00 مطمر بختة مطعم شارع محمد بوزار العطاف اول يوم عيد
10/10/0100               

 و ثاني يوم عيد
 00 جلولي عبد اهلل محجابي مطعم شارع محمد بوزار العطاف

 00 لعايب عبد القادر مطعم شارع أحمد باشوشي اول يوم عيد
10/10/0100               

 و ثاني يوم عيد

 قسول محمد مطعم شارع أحمد باشوشي
00 



 00 كبان محمد مطعم شارع االستقالل اول يوم عيد
 00 حمري حليمة مطعم سيدي بوعبيدة العطاف اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 ملياني عبد القادر مطعم سيدي بوعبيدة العطاف
01 

 00 جاوطي محمد اطعام شارع محمد خميستي اول يوم عيد
 00 فكيري دراجي  اطعام شارع محمد خميستي ثاني يوم عيد
 00 بوعالم محمد اطعام شارع الشهداء اول يوم عيد
 00 تبوب بلعربي ائية عامةمواد غذ شارع محمد بوزار اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 بن غالية بن عودة مواد غذائية عامة شارع سي خالد 
00 

 00 دحمان بالل مواد غذائية عامة شارع محمد خميستي اول يوم عيد
10/10/0100               

 و ثاني يوم عيد

 ة عمرتقي مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي 
00 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 موزعيكة هشام مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي
00 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 بلقاسم كرمي مختار مواد غذائية عامة شارع االستقالل
00 

 01 قروي عبد الغني مواد غذائية عامة شارع االستقالل اول يوم عيد
 00 قروي عبد القادر مواد غذائية عامة شارع اإلستقالل اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 مجاهدي محمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى
00 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 عربوش جمال مواد غذائية عامة شارع االستقالل
00 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 عجاج معمر مواد غذائية عامة المركز التجاري الفرن
00 

 00 لقصاص محمد مواد غذائية عامة شارع احمد قسنطيني اول يوم عيد
10/10/0100               

 و ثاني يوم عيد

 خرشاوي حميد خضر وفواكه شارع اإلستقالل
00 

 00 ستي غنية خضر وفواكه ن بوعليشارع حسيبة ب اول يوم عيد
10/10/0100               

 و ثاني يوم عيد

 غزالة بوعبداهلل خضر وفواكه شارع سي خالد
00 



 00 خرشاوي الحاج خضر وفواكه شارع االستقالل اول يوم عيد
 01 نقلي لطرش خضر وفواكه القرية الفالحية اوالد موسى اول يوم عيد
 00 حشود بن نجمة  قصابة طةشارع المح اول يوم عيد
 00 قويدر عرايبي عثمان قصابة شارع حسيبة بن بوعلي ثاني يوم عيد
 00 عطاءاهلل محمد قصابة القرية الفالحية اوالد موسئ اول يوم عيد
 00 شكيكن الديلمي  قصابة شارع الشهداء اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 00 الزدامي احمد قصابة شيشارع احمد باشو 

 00 قندوزي محمود  قصابة شارع الشهداء ثاني يوم عيد
 00 قراروبي لقواس جمال قصابة شارع محمد بوزار اول يوم عيد
 00 غريب اهلل عمار  قصابة شارع احمد ناصر اول يوم عيد
 00 عطراوي خديجة قصابة القرية الفالحية اوالد موسى اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 01 ماوي عبداهلل قصابة حي البناء الجاهز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة تيبركانين 
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 الحاج لقواس محمد  مطعم الحي البلدي اول يوم عيد

 10 ربراب سليم سوبيرات+ محطة الوقود تيبركانين اول وثاني يوم عيد
 10 عربوش أبو بكر مواد غذائية عامة تبركانين مركز اول يوم عيد

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 مسلم أم الشيخ مواد غذائية عامة الحي البلدي
04 

 10 شخار محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي اول يوم عيد

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

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 محمدخروفي  مواد غذائية عامة الحي البلدي
10 

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 فالق العيد مواد غذائية عامة الحي البلدي
10 

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

10/10/0100               
 و ثاني يوم عيد

 بن عبيلة محمد مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر
01 

 
 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة العبادية 

 تاريخ المداومة العنوان النشاط التجاري اسم ولقب التاجر الرقم
 يوم عيدأول  حي سيدي ساعد مخبزة صناعية خفاف نبيل 10
 أول يوم عيد 10حي التجزئة رقم  مخبزة صناعية حاج علي زورة 10
 أول يوم عيد شارع عوامر محمد مخبزة صناعية بن دري أحمد 10
 أول يوم عيد شارع األمير عبدالقادر مخبزة صناعية مرزن محمد 10
               10/10/0100 طريق تاشتة مخبزة صناعية أوفة الجياللي 10

 اني يوم عيدو ث
               10/10/0100 شارع الجياللي بونعامة مخبزة صناعية شرفاوي خديجة 10

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع الجياللي بونعامة محظة الوقود حمداني عمر 10
               10/10/0100 طريق العامرة محطة الوقود أيت زيان العيد 10

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد حي سيدي ساعد غاز البوتان ي يحيقبل 10
               10/10/0100 حي التضامن غاز البوتان تغرورت  البغدادي 01

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد 10حي التجزئة رقم  مطعم فتاح عبد القادر 00
 ثاني يوم عيد 10حي التجزئة رقم  مطعم بوداني محمد 00
 أول يوم عيد ع عوامر محمدشار  مطعم يطو توفيق 00
 ثاني يوم عيد شارع عوامر محمد مطعم بوهراوة ابوبكر 00
 أول يوم عيد شارع سي بوعالم مطعم بختاوي عبدالقادر 00
 ثاني يوم عيد 10حي التجزئة رقم  مطعم مدور محمد 00
 أول يوم عيد شارع عوامر مطعم يطو توفيق 00
 اني يوم عيدث شارع عوامر مطعم مديحة يمينة 00
 أول يوم عيد شارع الجياللي بونعامة اطعام واضحة مصطفى 00
 أول يوم عيد شارع الجياللي بونعامة مواد غذائية عامة فتاح عودة 01



               10/10/0100 حي التضامن مواد غذائية عامة شنوفي مراد 00
 و ثاني يوم عيد

               10/10/0100 تاشتةطريق  مواد غذائية عامة تقرورت صحراوي 00
 و ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة دوار محمد 00
 أول يوم عيد شارع الجياللي بونعامة مواد غذائية عامة جالوي رشيد 00
               10/10/0100 طريق العامرة مغازة الهاشمي ناقة 00

 و ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد حي سيدي ساعد مواد غذائية عامة رسماري عم 00
               10/10/0100 شارع الجياللي بونعامة سوبرات حمرات حمزة 00

 و ثاني يوم عيد
               10/10/0100 حي سيدي ساعد  سوبرات دين عبدالقادر 00

 و ثاني يوم عيد
 يوم عيد ثاني حي التجزئة مواد غذائية عامة بدراني الحاج 00
 أول يوم عيد شارع الطاهر يعقوبي مواد غذائية عامة عوامر فتحي 01
 أول يوم عيد حي سيدي ساعد   خضر وفواكه ناقة الهاشمي 00
 أول يوم عيد 10حي التجزئة رقم خضر وفواكه بوعسلي محمد  00
               10/10/0100 السوق المغطاة خضر وفواكه رقيق الشريف  00

 يوم عيدثاني 
               10/10/0100 10حي التجزئة رقم خضر وفواكه بوبحيرة مخلوف 00

 ثاني يوم عيد
               10/10/0100 مركز  خضر وفواكه بوعسلي عمر  00

 ثاني يوم عيد
               10/10/0100 شارع عوامر محمد خضر وفواكه بوعسلي عبداهلل 00

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع الطاهر يعقوبي خضر وفواكه ر فتحيعوام  00
 أول يوم عيد شارع عوامر محمد قصابة بوهراوة عباس 00
 أول يوم عيد السوق المغطاة قصابة رقيق مصطفى 00
 أول يوم عيد حي المسجد قصابة تقرورت الحاج 01
 أول يوم عيد 10حي التجزئة رقم  قصابة قراون محمد  00
 أول يوم عيد 10حي التجزئة رقم  قصابة كمالبوهراوة   00

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة تاشتــــــة

 خ المداومةتاري العنوان النشاط التجاري اسم ولقب التاجر الرقم
 أول يوم عيد تاشتة مركز مخبزة صناعية عقلوش بختة 10
               10/10/0100 تاشتة مركز مخبزة صناعية جالوي أحمد 10

   ثاني يوم عيد
مركز 10المحل رقم مواد غذائية عامة حساين ميرة 10  أول يوم عيد 
دأول يوم عي تاشتة مركز مواد غذائية عامة لكحل جياللي 10  

ةــــفرقة أوالد باس مواد غذائية عامة بطاهر أحمد 10  10/10/0100               
         ثاني يوم عيد

ةــــفرقة أوالد باس مواد غذائية عامة قداش برنوص 10  أول يوم عيد 
 أول يوم عيد بقعة أوالد علي مواد غذائية عامة نواري محمد 10
 أول يوم عيد سوق األثنين مواد غذائية عامة مقراني حميد 10
               10/10/0100 سوق األثنين مواد غذائية عامة وازن معمر 10

 ثاني يوم عيد
               10/10/0100 السوق المغطاة قصابة بداوي عيسى 01

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد تاشتة مركز قصابة بدومي لخضر 00

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة عين بويحي

 تاريخ المداومة العنوان النشاط التجاري اسم ولقب التاجر الرقم
 أول وثاني يوم عيد عين بويحي مركز مخبزة صناعية انساعد مريم 10
مسكن 01حي ب مواد غذائية عامة بوحاجة صديق 10  10/10/0100               

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد عين بويحي مركز مواد غذائية عامة روابة مريم 10
 أول يوم عيد عين بويحي مركز مواد غذائية عامة صالح جالل 10
          10/10/0100 عين بويحي مركز مواد غذائية عامة شرفاوي عبدالقادر 10

  ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد عين بويحي مركز مواد غذائية عامة برادعية يمينة 10
          10/10/0100 بقعة مقراش مواد غذائية عامة ساغي محمد 10

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد عين بويحي مركز مواد غذائية عامة بكرالس عبداهلل 10
ئية عامةمواد غذا بكرالس خالد 10  أول يوم عيد عين بويحي مركز 
مسكن معدني 011حي  مواد غذائية عامة حسين ربيع 01  10/10/0100          

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد عين بويحي مركز مواد غذائية عامة حتو عبداهلل 00
          10/10/0100 عين بويحي مركز مواد غذائية عامة شرير رابح 00

 ثاني يوم عيد
          10/10/0100 عين بويحي مركز مواد غذائية عامة عكوشي العربي 00

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد عين بويحي مركز مواد غذائية عامة عكاشة العربي 00
 أول يوم عيد شارع الشهداء مواد غذائية عامة شطوح عبد القادر 00
رةــــدوار الزكاك مواد غذائية عامة داودي فريد 00  10/10/0100          

  ثاني يوم عيد
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة بطحية
 

 تاريخ المداومة العنوان النشاط التجاري اسم ولقب التاجر الرقم
 ثاني يوم عيد أول و بطحية مركز مخبزة شايب بصو عبد القادر 10
 أول يوم عيد بطحية مركز غاز البوتان بشير شريف أحمد 10
 أول يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة بشير شريف محمد 10
           10/10/0100 بطحية مركز مواد غذائية عامة كاشر علي 10

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد بطحية مركز مواد غذائية عامة بن ميرة نصيلي 10
           10/10/0100 بطحية مركز مواد غذائية عامة برهوش أحمد 10

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة عابر عبد القادر 10
           10/10/0100 بطحية مركز مواد غذائية عامة عشيط عبد القادر 10

 ثاني يوم عيد
           10/10/0100 بطحية مركز مطعم بشير شريف مهني 10

 ثاني يوم عيد
 أول يوم عيد بطحية مركز خضر وفواكه فراح أحمد 01

 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لس+نة 7102 

 بلديـة الحسنية
  

 تاريخ المداومة العنوان النشاط التجاري اسم ولقب التاجر الرقم

           10/10/0100 الحسنية مركز مواد غذائية عامة مرابط محمد 10
 ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد الحسنية مركز مواد غذائية عامة تيراتوشين جمال 10

           10/10/0100 الحسنية مركز مواد غذائية عامة عبد الرحمان بلعايب 10
 ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد الحسنية مركز مواد غذائية عامة خرشف أحمد 10

 أول يوم عيد الحسنية مركز قصابة بحوشين احمد 10

 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــيـة عيـن الدفلوالل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة بلعـــــــــاص
  

 تاريخ المداومة العنوان النشاط التجاري اسم ولقب التاجر الرقم

 أول يوم عيد بلعاص مركز مواد غذائية عامة معيزي يوسف 10

           10/10/0100 زبلعاص مرك مواد غذائية عامة حمراوي أحمد 10
 ثاني يوم عيد

 أول يوم عيد بلعاص مركز مواد غذائية عامة معيزي شمس الدين 10

           10/10/0100 بلعاص مركز مواد غذائية عامة شرابي أحمد 10
 ثاني يوم عيد

           10/10/0100 بلعاص مركز مواد غذائية عامة لعطراوي عبد القادر 10
 دثاني يوم عي

 أول يوم عيد بلعاص مركز مواد غذائية عامة عمراني عمر 10

           10/10/0100 بلعاص مركز مواد غذائية عامة بوعالم بلقاسم 10
 ثاني يوم عيد

 
 

 
 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة خميس مليانة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
زة ــمخب كراش محمود 10  أول يوم عيــد شارع جعدان 

زة ــمخب بلكحل سليم 10  دثاني يوم عيو 10/10/0100 شارع بوقارة أمحمد 

زة ــمخب حاجي عبد الحكيم 10 معمر)بجانب محطة  سيدي 
 الحافالت(

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 أكتوبر 00حي  زة ــمخب براهيمي محمد 10

زة ــمخب علي بورقعة أحمد 10  أول يوم عيــد حي سوفاي عاجة 

زة ــمخب دوزيدية بوعالم 10  أول يوم عيــد شارع غيدة بن يوسف 

زة ــبمخ سالمي عبد اهلل 10  دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي الدردارة 

زة ــمخب غواط بوبكر 10  أول يوم عيــد شارع بوعمراني 
زة ــمخب فرنيني إلياس  10  أول يوم عيــد شارع بلسعدي 
 أول يوم عيــد حي الدردارة مخبزة لطرش بن يوسف 01
زةــمخب حمداني أحمد 00  ديوم عيـ ثانيو 10/10/0100 شارع مالكي سرحان 

زةــمخب حمداني مصطفى 00  أول يوم عيــد شارع بوعمراني 

زةــمخب بن حرزاهلل نور الدين 00  أول يوم عيــد حي الدردارة 

زةــمخب كحيلة اعمر 00  أول يوم عيــد حي حاليمي محمد 

 أول يوم عيــد أوت 01شارع  زةــمخب سباط مراد 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 لوئامتجزئة الجيش ا زةــمخب لبط فريد 00

 أول يوم عيــد الحي البلدي سيدي مناد غاز البوتان  موجد محمد 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 الحي البلدي سيدي مناد غاز البوتان بوجبير يحي 00



 أول وثاني يوم عيد شارع بلسعدي عبد القادر محطة الوقود لراشيش عبد الرزاق 00

 أول يوم عيــد شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــم م الهاديحاج علي 01

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 شارع بلسعدي عبد القادر مطعـــــــم حواسني سالم 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 شارع بسعدي مطعـــــــم بلكحل محمد 00

 أول يوم عيــد شارع بوقارة مطعـــــــم مشاش مصطفى 00

 أول يوم عيــد أوت 01شارع  مواد غذائية عامة مبدوعة الحاج 00

 أول يوم عيــد حي الدردارة الغربية منتجات الحليب حرشوني يحي 00

 مواد غذائية عامة بن زهرة ميلود 00
 010حي المذبح مشروع 

 مسكن
 أول يوم عيــد

 أول يوم عيــد حي لكدات مواد غذائية عامة عيساوي أحمد 00

 أول يوم عيــد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة يدون أحمدسع 00

 أول يوم عيــد حي حاليمي مواد غذائية عامة نون الحاج 00

 أول يوم عيــد حي الحرية مواد غذائية عامة مصطفاوي حميد 01

00 
حوحاش فاطمة زوجة 

 خالل
 أول يوم عيــد حي الحدائق مواد غذائية عامة

 أول يوم عيــد حي سوفاي اد غذائية عامةمو  زنيني مصطفى 00

 أول يوم عيــد حي حاليمي مواد غذائية عامة بن عامر حمزة 00

 أول يوم عيــد شارع طهراوي بن ميرة مواد غذائية عامة كريال رابح 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي الحرية مواد غذائية عامة مخطاري الحاج  00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي حاليمي محمد ذائية عامةمواد غ قوادري مصطفى 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي الوئام مواد غذائية عامة العابدي محمد أمين 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي الدردارة مواد غذائية عامة صديقي الصادق 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 شارع بوقارة مواد غذائية عامة سالطنية ياسين 00

 أول يوم عيــد مسكن 01حي بوطان مشروع  خضر وفواكه بلهتهات أوعيسى 01



 أول يوم عيــد شارع بوعمراني خضر وفواكه بوعزني حميد 00

 أول يوم عيــد حي بن عبداهلل أحمد خضر وفواكه بن لشهب عمار 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 شارع غيدة بن يوسف خضر وفواكه موالدي جلول 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي سوفاي خضر وفواكه موجد عبدالقادر 00

 أول يوم عيــد حي سوفاي لحوم و دواجن عطابي عبدالرحمان 00

 ثاني يوم عيــد السوق المغطاة قصابة عيساوي محمد 00

 ثاني يوم عيــد شارع مالكي سرحان قصابة العابدي قدور  00

 أول يوم عيــد حي السالم قصابة لمساس فوضي 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 شارع بلسعدي عبد القادر قصابة مكالتي خالد 00

 أول يوم عيــد شارع حاليمي قصابة مكالتي خالد 01

 أول يوم عيــد حي السالم قصابة صحراوي احمد 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 شارع بلوزاني قصابة رافد محمد 00

 دثاني يوم عيـو 10/10/0100 حي السالم قصابة مناد فوضيل 00

 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة جندل

 تاريخ المداومة انو ـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيــدأول  جندل مركز زةــمخب كرابشي مصطفى 10  

يوم عيــدأول  لكادات 10تجزئة رقم زةــمخب خالف نوفل 10  

زةــمخب دراج محمد 10    10/10/0100 جندل 
 ثاني يوم عيــد

زةــمخب بن زرهودة عبد القادر 10    10/10/0100 شارع سلواني علي 
 ثاني يوم عيــد

يوم عيــدأول و ثاني  شارع بلوناس محمد غاز البوتان بن عزيزة محمد 10  

 أول يوم عيــد شارع بن سيدي عيسى غاز البوتان زريزف عبدالجليل 10

يوم عيــدأول و ثاني  شارع بلوناس محمد محطة الوقود حمليلي أحمد 10  

عيــديوم أول  طريق المدية 10التجزئة رقم  مطعم العابدي بن يوسف 10  

  10/10/0100 10تجزئة رقم  مطعم شبوط عبد القادر 10
 ثاني يوم عيــد

 أول يوم عيــد طريق عين األشياخ مواد غذائية عامة هانو سعيد 01

 أول يوم عيــد حي بلوناس محمد مواد غذائية عامة حطاب محمد 00

 أول يوم عيــد أوت 01حي  مواد غذائية عامة زبان يحي 00

 أول يوم عيــد 00حي بلحاج عابد أحمد رقم  مواد غذائية عامة عبد القادر برداد 00

حابي حورية/المسير  00
 حابي كريم

 أول يوم عيــد طريق المدية مواد غذائية عامة



حي  0رقم  االجتماعيةالتجزئة  مواد غذائية عامة مودود شريف 00
 بن حركات

 أول يوم عيــد

مةمواد غذائية عا عكرمي حمزة 00    10/10/0100 شارع بن سيدي عيسى الميسوم 
 ثاني يوم عيــد

  10/10/0100 حي شباك جلول مواد غذائية عامة بلوناس جعفر 00
ثاني يوم عيــد   

10/10/0100 طريق المدية مواد غذائية عامة زبان محمد 00  
 ثاني يوم عيــد

 أول يوم عيــد حي الملعب خضر وفواكه بلقاسم عبد القادر 00

10/10/0100 حي الملعب خضر وفواكه العابدي رابح  01  
 ثاني يوم عيــد

 أول يوم عيــد حي الملعب قصابة الطاهر علي اعمر 00

   10/10/0100 شارع سلواني قصابة بن زرهودة الجياللي 00
 ثاني يوم عيــد

 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
رةمديريــــة التجـــا  

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة واد الشرفاء

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيــدأول وثاني  واد الشرفاء مركز زة ــمخب شكيرين رمضان 10  

يوم عيــدأول وثاني  رفاء مركزواد الش غاز البوتان شكيرين جلول 10  

يوم عيــدأول وثاني  حي بونعامة محطة الوقود ورثة سبع محمد 10  

 أول يوم عيــد واد الشرفاء مركز مطعم عبدلي عماد 10

يوم عيــد ثاني بونعامة مطعم عماري سيد علي 10  

 أول يوم عيــد عمورة مركز مواد غذائية عامة عمور ميلود 10

 أول يوم عيــد عمورة مركز مواد غذائية عامة رابح بن صادق 10

 أول يوم عيــد تجزئة اإلجتماعية بونعامة مواد غذائية عامة بوشحمة أحمد 10

 أول يوم عيــد واد الشرفاء مركز مواد غذائية عامة شيكيرين رمضان 10

يوم عيــد ثاني عمورة مركز مواد غذائية عامة بن صادق رابح 01  

يوم عيــد ثاني واد الشرفاء مركز قصابة كي لحسنبلمبار  00  

 ثاني يوم عيــد عمورة مركز قصابة شيخي ميسوم 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة بربوش

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيــدأول  10شارع بطاهر رقم  مواد غذائية عامة غزالي عمر 10  

يوم عيــدأول  بربوش مركز مواد غذائية عامة اعمر  دحماني 10  

يوم عيــدأول  بربوش مركز مواد غذائية عامة خياطي محمد 10  

ائية عامةمواد غذ بربر عبلة 10 يوم عيــدثاني  محل 00شارع اإلخوة فراش موقع    

يوم عيــدثاني  00شارع ملوك رابح رقم  مواد غذائية عامة خياطي محفوظ 10  

 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة عين األشياخ

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيــدأول  بلدية عين األشياخ مركز زة ــمخب اريضحريزي صفية زوجة لخ 10  

زةــمخب العصنوني عباس 10 يوم عيــدثاني  شارع أول نوفمبر عين األشياخ   

يوم عيــدأول  شارع أول ماي غاز البوتان نسحنون محمد الزي 10  

يوم عيــدثاني  حي لكادات غاز البوتان سبيح عمار 10  

 أول يوم عيــد بلدية عين األشياخ مركز مواد غذائية عامة حواسني إبراهيم 10

 أول يوم عيــد شارع حمو قويدر مواد غذائية عامة غراية حميد 10

مةمواد غذائية عا هاشمي محجوب 10  أول يوم عيــد منطقة النشاطات 

 ثاني يوم عيــد شارع حمو قويدر مواد غذائية عامة بن عيشوبة مولود 10

 ثاني يوم عيــد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة يعقوبي زكرياء 10

 ثاني يوم عيــد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة قادة أحمد 01

 أول يوم عيــد جويلية 10شارع  قصابة شنافي اسماعيل 00

 أول يوم عيــد شارع أول نوفمبر قصابة بوخمسة احمد 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

  لواليـة عيـن الدفلــى  
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة عين السلطان

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 أول وثاني يوم عيــد أوالد بلقاسم عين السلطان زة ــمخب علي بورقعة زروق 10

زةــمخب لبط فريد 10  أول وثاني يوم عيــد عين السلطان مركز 

 أول يوم عيــد واد حليل غاز البوتان بن سعيد أمحمد 10

 ثاني يوم عيــد واد الشعيبة غاز البوتان ناصي بوعالم 10

 اول و ثاني يوم عيد مفترق الطرق عين السلطان محطة خدمات بن دوحة محمد 10

 ثاني يوم عيــد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة قادري عابد 10

 أول يوم عيــد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بن فريحة مصطفى 10

ية عامةمواد غذائ كرليل بوررقة محمد 10  أول يوم عيــد فرقة أوالد بلقاسم 

 أول يوم عيــد أوالد بلقاسم  مواد غذائية عامة حاج الطيب أمحمد 10

 أول يوم عيــد فرقة أوالد بلقاسم مواد غذائية عامة ريفي صادق 01

 ثاني يوم عيــد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة حابي كريم 00

ية عامةمواد غذائ يخو بن عيسى 00  أول يوم عيــد واد الشعيبة 

 ثاني يوم عيــد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة شمبازي أحمد 00

 أول يوم عيــد عين السلطان مركز مواد غذائية عامة  معصمي أحمد 00

 أول وثاني يوم عيــد عين السلطان مركز خضر وفواكه زيتوني عبد القادر 00

ابةقص بلحاج امحمد حسين 00  أول يوم عيــد عين السلطان مركز 

 ثاني يوم عيــد عين السلطان مركز قصابة الكريم عبد  بن سونة 00



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة واد الجمعة

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيــدأول  القرية الفالحية  مواد غذائية عامة شريف رابح 10  

 أول يوم عيــد مطماطة مواد غذائية عامة بوبكر أحمد 10

 أول يوم عيــد مطماطة مواد غذائية عامة بوسوبال شيخ 10

ئية عامةمواد غذا الوزاني أحمد 10 يوم عيــدثاني  القرية الفالحية   

 ثاني يوم عيــد القرية الفالحية مواد غذائية عامة قديان عبد اهلل 10

 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة سيدي لخضر

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
زةــمخب بلونة عبد القادر 10 يوم عيــدأول  شارع أول نوفمبر   

زةــمخب بن عدة محمد 10 يوم عيــدأول  10تجزئة رقم    

يوم عيــدثاني  حي خليف سيدي لخضر زة ــمخب صغير موح سيد علي 10  

 أول يوم عيــد وسط المدينة محطة الوقود رين العربيعام 10
يوم عيــدثاني  10الطريق الوطني رقم  محطة الوقود نحازية رمضان 10  

يوم عيــدأول  نوفمبر 10شارع  00رقم  مطعم بوعالمي محمد 10  
 ثاني يوم عيــد 10الطريق الوطني رقم  مطعم خلوف مجيد 10
ية عامةمواد غذائ أوفقير عبد اهلل 10  أول يوم عيــد شارع حشامة 
 أول يوم عيــد 10الطريق الوطني رقم  مواد غذائية عامة عنتر محمد 10
 أول يوم عيــد شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة عيشوني مراد 01
 ثاني يوم عيــد وسط المدينة سيدي لخضر مواد غذائية عامة أوزقزو علي 00
 ثاني يوم عيــد شارع حشامة مواد غذائية عامة قمحمد بوزيان عبد الرزا 00
وخضر وفواكه مواد غذائية عامة عنتري محمد 00  ثاني يوم عيــد 10مسكن/تجزئة رقم  01حي  
 ثاني يوم عيــد شارع الشهداء مواد غذائية عامة جعفر صالح 00
 ثاني يوم عيــد الحي الجديد مواد غذائية عامة قطاش سمير 00
 أول يوم عيــد الشارع الرئيسي الطريق الوطني قصابة حسينبوررقة  00
 أول يوم عيــد شارع أول نوفمبر قصابة طفياني محمد 00

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

  ىــواليـة عيـن الدفلل  
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلدية برج األمير خالد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 يوم عيــدو ثاني أول  فرقة أوالد علي غاز البوتان سيف أحمد 10

 يوم عيــدثاني  برج األمير خالد مركز مطعم بوجمان محمد 10

 أول يوم عيــد برج األمير خالد مركز مطعم دعاس الزاهي 10

 أول يوم عيــد برج األمير خالد مركز مطعم ال سعيدخي 10

 أول يوم عيــد القرية الفالحية مواد غذائية عامة سيف أحمد 10

 ثاني يوم عيــد 00القرية الفالحية رقم  مواد غذائية عامة زوقاري أحمد 10

 ثاني يوم عيــد برج األمير خالد مركز مواد غذائية عامة مالوي دحمان 10

 ثاني يوم عيــد برج األمير خالد مركز مواد غذائية عامة جهيدةدوة  10

 أول يوم عيــد برج األمير خالد مركز مواد غذائية عامة تدرس نوار 10

 أول يوم عيــد برج األمير خالد مركز مواد غذائية عامة ميلودي رابح 01

 ي يوم عيــدثان حي الشهيد بوطويقة عبدالقادر مواد غذائية عامة حميدي محمد 00

 أول يوم عيــد برج األمير خالد مركز قصابة تمار محمد 00

 أول يوم عيــد برج األمير خالد مركز قصابة تيرسان سعيد 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلدية طارق بن زياد

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 يوم عيــدأول وثاني  طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة+غاز البوتان مجبار بومدين 10

 يوم عيــدأول وثاني  الطريق الرئيسي محطة الوقود طيبوني محمد 10

 أول يوم عيــد طارق بن زياد مركز مطعم مير موسى 10

 يوم عيــد ثاني طارق بن زياد مركز مطعم لوزي محمد 10

 أول يوم عيــد مركز مواد غذائية عامة مصايبي فاطمة الزهراء 10

 ثاني يوم عيــد طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة صاب أحمد 10

 عيــد ثاني يوم حي تانوت مواد غذائية عامة ساسي رابح 10

 يوم عيــدأول وثاني  طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة جعفور بوزيان 10

 أول يوم عيــد حي تانوت مواد غذائية عامة عالتن جمال 10

 أول يوم عيــد حي تانوت قصابة تدرس عبد الغاني 01

 ثاني يوم عيــد طارق بن زياد مركز قصابة مجبار عبدالقادر 00

 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلدية بئر ولد خليفة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
يوم عيــدي ثان بئر ولد خليفة مركز مخبزة إليفي كريم 10  

يوم عيــدأول  شارع إبن باديس  مخبزة قيرود فواز 10  

يوم عيــدأول  بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان بن ستي يحي 10  

يوم عيــدثاني  بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان خبازي علي 10  

يوم عيــدأول  نهج الشهداء مطعم قرين مصطفى 10  

يوم عيــدثاني   الرئيسيالشارع  مطعم نسيسن محمد 10  

 أول يوم عيــد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة خريسي سعيد 10

 أول يوم عيــد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة بوناقة محمد 10

 أول يوم عيــد الشارع الرئيسي مواد غذائية عامة مبدوة عادل 10

دأول يوم عيــ مركز مواد غذائية عامة زاهد محمد 01  

يوم عيــدثاني  بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة طاهر عويدات سعدة 00  

يوم عيــدثاني  بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة حاج جيالني سعيدة 00  

يوم عيــدأول وثاني   الشارع الرئيسي خضر وفواكه عاشور رمضان 00  

عيــدأول يوم  بئر ولد خليفة مركز قصابة حطاب مخفي 00  

يوم عيــدثاني  بئر ولد خليفة مركز قصابة تمار محمد 00  

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 مديريــــة التجـــارة

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديـة جمعة اوالد الشيخ
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع االسم اللقب و الرقم

   عيد اول و ثالث يوم الجمعـــة مركــــــــز مواد غذائية عامة حسني محمد 10

   عيد اول و ثالث يوم الجمعـــة مركـــــز مواد غذائية عامة قاري عيسى  10

   عيد اول و ثالث يوم الجمعـــة مركــــز مواد غذائية عامة بوتليس محمد 10

   عيد اول و ثالث يوم الجمعــة مركـــــز مواد غذائية عامة عبد القادر خداوي رابح 10

 ثاني يوم عيد الجمعــة مركـــــز مواد غذائية عامة حسني جياللي  10

 ثاني يوم عيد الجمعــة مركـــــــز مواد غذائية عامة بوبكر فاطمة 10

 ثاني يوم عيد لجمعــة مركــــــزا مواد غذائية عامة عبد القادر خداوي لخضر 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة مليانـــــــــــــــة

 الرقم  اإلسم و اللقب  نشاط  نوع ال العنوان  تاريخ المداومة

 10 سرير الحيرتسي محمد  مخبزة حي الحمامة  اول يوم عيد

 10 كراش محمود مخبزة حي زوقالة اول يوم عيد

 10 وعدية زهير مخبزة شارع االمير عبد القادر اول يوم عيد

 10 زينة رابح  عبد الصمد المدعو مخبزة حي عين الباردة اول يوم عيد

 10 أوناصر جمال مخبزة حي العناصر عيد ثاني يوم
 10 تيمطاوسن مصطفى  مخبزة شارع بن تيفور عبد الرحمان  ثاني يوم عيد
 10 العربي بوعمران فتيحة مخبزة حي زوقالة  ثاني يوم عيد
 10 بلقرانة محمد محطة وقود طريق عين التركي اول يوم عيد
 10 نجيني سليمة  محطة وقود مليانة ثاني يوم عيد
 01 رحمون نورالدين  مطعم محطة الحافالت اول يوم عيد
 00 راشدي محمد  مطعم شارع مغراوة الجياللي اول يوم عيد
 00 محمد شاوش فاتح  مطعم محطة الحافالت ثاني يوم عيد
 00 خالل عبدالقادر  مطعم شارع األمير عبدالقادر ثاني يوم عيد
 00 الشادلي أحمد مواد غذائية عامة مليانة حي رأس العاقبة اول يوم عيد
 00 ملياني وحيد مواد غذائية عامة شارع بن تيفور عبدالرحمان  اول يوم عيد
 00 مكي محمد مواد غذائية عامة حي زوقالة اول يوم عيد
 00 شارفي حكيم مواد غذائية عامة سيدي ابراهمحي  اول يوم عيد
 00 ريشة آسيا ئية عامةمواد غذا حي العناصر الجميلة  اول يوم عيد

 00 بوعزقي محمد وليد مواد غذائية عامة حي باب الغربي  اول يوم عيد

 01 بهلول خالد مواد غذائية عامة حي واد الريحان اول يوم عيد
 00 بوررقة رضوان مواد غذائية عامة  010 زوقالة رقمحي  اول يوم عيد
 00 أولعربي محمد مةمواد غذائية عا اإلخوة دلوسيشارع  اول يوم عيد
 00 دربيل محمد مواد غذائية عامة حي العناصر الجميلة اول يوم عيد



 00 سمار عبدالرزاق مواد غذائية عامة  100 ط.و.رقم اول يوم عيد
 00 تدبيرت علي مواد غذائية عامة حي رأس العاقبة ثاني يوم عيد
 00 بوعزي طيب مواد غذائية عامة حي الحمامة  ثاني يوم عيد
 00 خواطرية محمد مواد غذائية عامة شارع بن تيفور عبدالرحمان  ثاني يوم عيد
 00  لعريبي طاووس مواد غذائية عامة حي زوقالة مليانة ثاني يوم عيد
 00 بوقار عمر مواد غذائية عامة نهج أول نوفمبر ثاني يوم عيد
 01 اهير ياسينط مواد غذائية عامة شارع عبدالحفيظ بن شعبان ثاني يوم عيد
 00 ملوك مهدي مواد غذائية عامة مسكن باب الغربي000حي ب ثاني يوم عيد
 00 سمار باية مواد غذائية عامة حي العناصر ثاني يوم عيد
 00 طهراوي امحمد مواد غذائية عامة حي قرقاح ثاني يوم عيد
 00 رحمون عبدالقادر مواد غذائية عامة حي الحمامة ثاني يوم عيد

 00 بن شعبان بن يوسف مواد غذائية عامة مورايةشارع  ني يوم عيدثا
 00 فقير جمال مواد غذائية عامة شارع جاب روحو بوزيان ثاني يوم عيد
 00 الفرقوقي جمال مواد غذائية عامة حي العناصر ثاني يوم عيد
 00 بلونة محمد مواد غذائية عامة حي زوقالة ثاني يوم عيد
 00 مكالتي الحاج خضر و فواكه أوسعيد شارع اول يوم عيد
 01 تتبيرت عبدالقادر خضر و فواكه شارع مغراوة جياللي اول يوم عيد
 00 أدوش عبدالقادر خضر و فواكه شارع أوسعيد اول يوم عيد
 00 أوفقير جمال خضر و فواكه شارع مغراوة جياللي اول يوم عيد
 00 مارة ميلودبن ع خضر و فواكه شارع أوسعيد ثاني يوم عيد
 00 وعدية مصطفى خضر و فواكه شارع مغراوة جياللي ثاني يوم عيد
 00 حلفاوي مصطفى خضر و فواكه شارع اوسعدي ثاني يوم عيد
 00 طاهر حسان احمد  قصابة شارع حمدان باطل اول يوم عيد
 00 طاهر بوزيان بالل قصابة شارع االمير عبدالقادر اول يوم عيد
 00 فغالي لخضر قصابة السوق المغطاة ثاني يوم عيد
 00 تاهني فاطمة قصابة السوق المغطاة ثاني يوم عيد
 01 بلونة مخطار قصابة حي زوقالة ثاني يوم عيد
 00 حمادي فتيحة  قصابة شارع شرشالي عبدالقادر ثاني يوم عيد
 00 تاهني رشيد قصابة شارع شرشالي عبدالقادر اول يوم عيد
 00 كاتب محمود قصابة لسوق المغطاةا اول يوم عيد

 
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة الحسينيـــــــــة

 الرقم  اإلسم و اللقب  اط  نوع النش العنوان  تاريخ المداومة

 10 قصد علي محطة وقود 10الطريق الوطني رقم  اول يوم عيد

 10 حاج قويدر علي مطعم حي غالي عبد القادر اول يوم عيد

 10 بن لكحل محمد إطعام سريع حي غالي عبدالقادر ثاني يوم عيد

 10 ينعبداهلل عثمان حس مواد غذائية عامة  حي واد الزبوج اول يوم عيد

 10 جنادي عبدالرزاق مواد غذائية عامة القرية الفالحية  اول يوم عيد

 10 بن نعاس عثمان مواد غذائية عامة حي الرقايبية اول يوم عيد

 10 جنادي عبدالقادر مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر اول يوم عيد

 10 دالمقدم أحم مواد غذائية عامة القرية الفالحية اول يوم عيد

 10 شنوي مليكة مواد غذائية عامة  حي واد الزبوج ثاني يوم عيد

 01 جنادي عائشة مواد غذائية عامة القرية الفالحية  ثاني يوم عيد

 00 بوشقيف عبدالقادر مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر ثاني يوم عيد

 00 بن نعاس زوبير قصابة حي غالي عبد القادر اول يوم عيد

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
  

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة عين البنيــــــــــان

 الرقم اإلسم واللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 01 حمدان عبد الرزاق مخبزة الشارع الرئيسي  داول يوم عي

 10 خثير عبد القادر مخبزة الشارع الرئيسي  ثاني يوم عيد

 10 تاونزة محمد إطعام  الشارع الرئيسي اول يوم عيد

 10 عصمان مصطفى إطعام  

 10 كليل عبد الحميد مواد غذائية عامة حي الحرية اول يوم عيد

 10 بيداوي موسى مواد غذائية عامة 10تجزئة رقم  اول يوم عيد

 10 بن خيرة مصطفى مواد غذائية عامة حي الحرية ثاني يوم عيد

 10 بن زهرة فتيحة مواد غذائية عامة حي الحرية اول يوم عيد

 10 جطاي جلول مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي ثاني يوم عيد

 01 وامري امحمد قصابة الشارع الرئيسي اول يوم عيد

 00 زروف يوسف قصابة الشارع الرئيسي ثاني يوم عيد

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة بن عــــــــــالل
  

سم اال و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 

 10 بوسعيدي محمد مواد غذائية عامة بن عالل مركز عيد اول يوم

 02 قري يحي يمينة مواد غذائية عامة شارع عبد اهلل بوعمران عيد اول يوم

 03 بوعشرية جمال  مواد غذائية عامة بن عالل مركز عيد اول يوم

 04 افقير جياللي واد غذائية عامةم بن عالل مركز عيد اول يوم

عيد ثاني يوم  أولعربي عبد القادر  مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي  
10 

عيد ثاني يوم  حمدي بختة مواد غذائية عامة بن عالل مركز 
10 

 10 زرايف بلحاج مواد غذائية عامة شارع االمير عبد القادر عيد ثاني يوم

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة عين التركــــــــــي

سماال و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 
 01 بن زهرة احمد زةــــــمخب عين التركي مركز اول يوم عيد

 10 يعقوب يمينة  زةـــــمخب عين التركي مركز ثاني يوم عيد

ام ـــــــإطع عين التركي مركز اول يوم عيد  10 صغير وعلي فريد  

 10 بن هنور محمد مواد غذائية عامة حي تيزي وشير عيد اول يوم

 10 بوكروش محمد ةمواد غذائية عام شارع البريد الطابق األرضي عيد اول يوم

 10 فغول جمال مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة عيد اول يوم

 10 بوكابوس محمد مواد غذائية عامة عين التركي مركز عيد اول يوم

 10 حمادي عبد القادر  مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة عيد ثاني يوم

 10 اهلل عثمان محمد عبد مواد غذائية عامة عين التركي مركز عيد ثاني يوم

 01 حواسني نصيرة مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة عيد ثاني يوم

 00 بن حمار خالد قصابة عين التركي مركز عيد ثاني يوم

 00 تتبرت بهية قصابة عين التركي مركز عيد اول يوم

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة حمـــام ريغــــــــــة

تاريخ المداومة    سماال و اللقب نوع النشاط العنوان   الرقم 
 01 سرير بن يوسف  مخبزة حمام ريغة مركز عيد اول يوم

مركزحمام ريغة  عيد ثاني يوم  10 حاجي توفيق مخبزة 

عيد اول يوم  10 حسان مصطفى إطعام سريع  حمام ريغة مركز 
 10 كرزازي محفوظ إطعام سريع حي سيدي علي عيد اول يوم
عيد ثاني يوم  10 يوفيان محمد إطعام سريع مركب التسيير الحموي 
عيد ثاني يوم  10 كرارموش رشيد مطعم مدخل المؤسسات السياحية  

عيد وماول ي  10 بالة ابراهيم مواد غذائية عامة الحي السفلي 
عيد اول يوم  10 العابد نبيل مواد غذائية عامة حي العين القارصة 

 10 حمتاني بشير مواد غذائية عامة حي الحدائق عيد اول يوم
عيد اول يوم  01 حسان سمير مواد غذائية عامة الحي الجديد 

واد غذائية عامةم شارع اول نوفمبر عيد ثاني يوم  00 يوفيان بوعالم 

عيد ثاني يوم  00 المكي عبد الكريم مواد غذائية عامة شارع االخوة جبوري 
عيد ثاني يوم  00 الحورابي مراد مواد غذائية عامة حي الحبابرة 
 00 بلعوان رشيد مواد غذائية عامة حي السفلي عيد ثاني يوم

عيد اول يوم  00 بن يوسف عياش قصابة حمام ريغة مركز 
 00 بلعباس فاطمة الزهراء قصابة حمام ريغة مركز عيد اول يوم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 بلديــــــــة بومــــــــــــدفع  

سماال و اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة  الرقم 

عيد اول و ثاني يوم  10 روزي جياللي مخبزة حي المحطة 

 10 مقيدش علي مخبزة شارع احمد ملحة عيد اول و ثاني  يوم

عيد اول يوم أوت01شارع    10 بوحوية عبدالقادر  مطعم 

عيد اول يوم أمين فكايري محمد مطعم حي المحطة   
10 

 دحماني يوسف مطعم شارع األمير عبد القادر عيد ثاني يوم
10 

عيد ثاني يوم  العجامة محمد مطعم مفترق الطرق 
10 

عيد ثاني يوم  نورة علي  مطعم مفترق الطرق 
10 

عيد اول يوم  10 حاج محمد جهيد مواد غذائية عامة شارع األمير عبدالقادر 
عيد اول يوم أوت 01شارع   ذائية عامةمواد غ   10 بن عمار نوفل 
عيد اول يوم  01 بن عقبة سليمان مواد غذائية عامة حي المحطة 
عيد اول يوم  00 بن زرهودة محمد مواد غذائية عامة شارع ملحة محمد 

عيد اول يوم فبراير00حي   00 رقيعي علي مواد غذائية عامة 

عيد اول يوم  00 بن قليل أمعمر مواد غذائية عامة حي البرج 

عيد اول يوم  00 الشيكر أحمد مواد غذائية عامة حي المسجد 

عيد ثاني يوم  00 حاج محمد صدام مواد غذائية عامة شارع أول ماي 

عيد ثاني يوم  00 بوسبسي نورالدين مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي 



عيد ثاني يوم فيفري 00حي    00 قليعي زهير مواد غذائية عامة 

عيد ثاني يوم موسى عبدالرحمان حي  أحمد طوافرية سيد مواد غذائية عامة   00 
عيد ثاني يوم  00 طوافرية برقاع مواد غذائية عامة حي البرج 
عيد ثاني يوم  01 بن عامر إسماعيل مواد غذائية عامة شارع أول نوفمبر 
عيد ثاني يوم أوت 01 شارع   00 الشيكر زوبيدة خضر وفواكه 
عيد ثاني يوم أوت 01 شارع   00 الشيكر زوبيدة خضر وفواكه 
عيد اول يوم  00 بن عامر الجياللي قصابة شارع األمير عبد القادر 
عيد ثاني يوم  00 عكرمي احمد قصابة حي المحطة 
عيد اول يوم  00 عمران ابراهيم قصابة شارع أول نوفمبر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد االضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان األيشاخ 

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

شياخبلدية عين األ  بوبكر زكية اول يوم عيد  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة واد اليشرفخء 

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

  واد الشرفاءبلدية   حناش مريم اول يوم عيد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة جندل

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

جندلبلدية  بلحناشي غنية ثاني يوم عيد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان السلطخن

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(

 
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

عين السلطانلدية ب بن عاشور وفاء ثاني يوم عيد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة سادي لخضر

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(

 
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية سيدي لخضر عبد اهلل عثمان فتيحة ثاني يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة الروانة

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلدية الروينة غيوش فريال  اول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان بواحي

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد أول عيل ضيف إسما  عين بويحيبلدية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة المخان

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(

 
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

ماينبلديـــــــة ال أحمد أمين ثاني يوم عيد  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 لجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةاالجمهوريـة 
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان الدفلى

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 بودرغومة محمد
 أمبارك خليفة

عين الدفلىبلديـــــة   

 ثاني يوم عيد
 مشري نور الدين
 زيدوك سليمة

يـــــة عين الدفلىبلد  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 لجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةاالجمهوريـة 
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة العطخف

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 غيالس سمية

 علي بن يحي عبد اهلل
ة العطافبلديـــــ  

 ثاني  يوم عيد
 شحمة عبد الهادي

 بولكباش كمال
 بلديـــــة العطاف

 
 
 
 
 
 

 

 



 لجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةاالجمهوريـة 
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة ملاخنة

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(

 
 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

يوم عيد أول مليانةــــة بلديـ  علي إسماعيل ناصر   

 بلديـــــة مليانة عبد الصمد مليكة ثاني يوم عيد

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 لجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةاالجمهوريـة 
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة جلادة

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلديـــــة جليدة بلباهي حورية أول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةاالجمهوريـة 
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة بورايشد

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 بلديـــــة بوراشد بوشامي مونيا أول يوم عيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة الجمهوريـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد األضحى المبارك لسنة 7102 

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عراب

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

لصيادلةا تاريخ المداومة  العنوان 

يوم عيد ثاني حنان بوفرساوي   بلدية عريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

 للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة العخمرة

  خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

العامرةبلدية  عزوز فتيحة اول يوم عيد  

 بلدية العامرة صدوقي حكيم ثاني يوم عيد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة خماس ملاخنة

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

 أول يوم عيد
 علوان محمد أمين

  سلطان عبد الحميدقادة بن 
 بلدية خميس مليانة

 ثاني يوم عيد
 حجاج محمد صبري

 عبدوش نظيرة
 بلدية خميس مليانة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

  7102سنة المبارك ل ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة بومدفع

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

بومدفعبلدية   حاج صدوق محمد أول يوم عيد  

بومدفعبلدية  السيرت فتيحة ثاني يوم عيد  

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 طيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقرا
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة حمخم راغة 

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

وانالعن الصيادلة تاريخ المداومة  

يوم عيد ثاني حمام ريغةبلدية   قصعة نورية   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

  7102المبارك لسنة  عطلة  عيد األضحى قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان التركي

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

عين التركيبلدية  الفرقوقي عزيزة أول يوم عيد  

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ ة المداومين خاللقائم

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان البناخن

   خالل الفترة النهخراة من )10:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة
عين البنيانبلدية  تونزة حسين أول يوم عيد  

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 يـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائر 

 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد األضحى المبارك لسنة 7102

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة العخمرة 

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

لةالصياد تاريخ المداومة  العنوان 

10/11/7102  العامرة مركز ملوكي مريم 

17/11/7102  شارع مشاليخ شايب مراد 

10/11/7102  العامرة مركز قاسم كريمة 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

 

  7102المبارك لسنة  ضحىيد األعطلة  ع قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عان الدفلى

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  حي مازوني عين الدفلى ولد سعيد عبد اهلل 

17/11/7102  حي ناجم عين الدفلى  زغيد فايزة 

10/11/7102  شارع الشهداء عين الدفلى كواش نور الهدى 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة بومدفع

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  الشارع الرئيسي عيواز عبد الغني 

17/11/7102  حي خموجة السيرت فتيحة 

10/11/7102  الشارع الرئيسي حاج صدوق محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  عطلة  عيد األضحى قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة ملاخنة

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

ةــــالصيادل تاريخ المداومة وانــــالعن   

10/11/7102  شارع األمير عبد القادر مليانة بوقرة فريدة 

17/11/7102  شارع تاج الدين مليانة علي إسماعيل ناصر 

10/11/7102  حي الحمامة مليانة  بن حاج أعمر مروان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة خماس ملاخنة

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  نهج حاليمي خميس مليانة بوطمين نور الدين  

17/11/7102  حي الوئام خميس مليانة مخطاري محمد 

10/11/7102 مسكن تساهمي خميس مليانة 00حي  أوفاسي عمر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  2710المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة جندل

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  شارع المسجد مسيلتي العيد 

17/11/7102  جندل مركز حدوش فايزة 

10/11/7102  جندل مركز بلوناس محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ائريـة الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجز 
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة سادي لخضر

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102 بن عتصمان فتيحةاهلل عبد    بلدية سيدي لخضر  

17/11/7102  حي عيشوني سيدي لخضر محمد بوزيان فاطمة الزهراء 

10/11/7102  شارع أول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة بورايشد

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102 دبلدية بوراش بوشامي مونيا   

17/11/7102  بلدية بوراشد معزوزي حميدة 

10/11/7102  حوش القايد سحنون منال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة عراب 

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  شارع علي ماحين تونزة وهيبة 

17/11/7102  شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر 

10/11/7102  حي التجزئة بوفرساوي حنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة الجمهوريـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة جلادة

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  جليدة مركز سحنون أسيا  

17/11/7102  حي الطواهرية قيدوم حسام الدين 

10/11/7102  شارع بسكري الغمراني بن علي خروبي أسماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة الروانة

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  الروينة مركز غيوش فريال 

17/11/7102 محمدشارع دوبة  عبوب شريفة   

10/11/7102 بجانب البلدية زالروينة مرك ختو هاجر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة العبخداة

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

10/11/7102  منطقة النشاطات كروفي حورية 

17/11/7102  شارع بونعامة الجياللي أوفة محمد عبد الوهاب 

10/11/7102  حي النصر كراري الباقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 
ارةـــة التجــــمديري   

ىــواليـة عيـن الدفلل    

 

  7102المبارك لسنة  ضحىعطلة  عيد األ قائمة المداومين خالل

  للصاخدلة و الوكخالت الصادالناة لبلداة العطخف

   خالل الفترة اللالاة من )00:11 سخ-00:11 سخ(
 

 

عنوانال الصيادلة تاريخ المداومة  

10/11/7102  حي بوزار العطاف بوزيان الرحماني خيرة 

17/11/7102  شارع سي خالد العطاف غيالس سومية 

10/11/7102  شارع اإلستقالل العطاف بوزيان الرحماني خليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 قائمــة المداوميـن لموزعـي الحليـب

 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 7102
 الملبنة العنــــــــــــــــــــــــوان اللقب و االسم الرقم
 جليدة-عين الدفلى-عريب هدلي بن عبد اهلل  10

ـــــــة
نـــــــــ

ملب
 

ـب
ـــــــــــ

عـريــ
 

  

 مليانة أورل زريقي جيالمين 17
 الخميس حرشوني منير 10
 جليدة تخريست محفوظ 10
 زدين-العبادية-العطاف شوط فتحي  10
 العطاف-تاشتة-المخاطرية-العبادية-العامرة بدراني محمد 10
 سيدي لخضر ايماتيت عبد القادر 12
 عريب، بن عالل )بوحدود( مزيان محمد 10
 العطاف شنونة ليلى 11
 بطحية-الحسنية فلوس جمال 01
 الحسينية-بومدفع-مخاطرية خلج جياللي 00
 عين الدفلى يد عبد القادرغس 07
 عين الدفلى-بوراشد بشارف عبد الرحمان 00
 الروينة بن مبارك رشيد 00
 جليدة عمران محفوظ 00
 عين الدفلى طرشون محفوظ 00
 جندل شويرب نور الدين 02
 مليانة-بن عالل الفرقوقي حسين 00
 عين الدفلى بريك بريك 01
 واد الشرفاء + بربوش محمودي إسماعيل 71
 بوراشد مغراوي أحمد 70
 جليدة موساوي مراد 77
 برج االمير خالد-طارق ابن زياد-بئر ولد خليفة سعداوي جمال 70



 عين الدفلى بن عزيزة الطيب 70
 العبادية.-العطاف-كانينتيبر  لكحب مختار 70
 -عين الدفلى لعروبي عبد الناصر 70
 العامرة هني أحمد 72
 جليـــــــدة. -سيدي لخضر هامل بوزيان 70
 روينة ، )منجم(.-زدين بن كورة حمزة  71
 واد الجمعة زوار عبد الرحمان 01
 مخاطرية-عريب بن عمر أحمد 00
 العامرة شرايف بدر الدين 07
 مليانة كلوش محمد 00
 برج االمير خالد-خميس مليانة-بئر ولد خليفة خبازي أمين 00
 عين الدفلى عتو محمد 00
 بوراشد موسى خيدر 00
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس صوداقي عبد القادر 02

 ملبنــــــــة  ونيـــــــس
 

 ملبنــــــــة  ونيـــــــس رايس بوعالم 00
عين الدفلى اونو  01  ملبنــــــــة  ونيـــــــس 
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس براهيمي سفيان 01
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس سايب عيسى 00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل   

 

 

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج الحليب المبستر
 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 7102

  
 

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

ثاني يوم عيد وأول  الحليب المبستر ملبنة عريب 10  

ونيس ملبنة 10 المبستر الحليب  ثاني يوم عيد وأول    

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    

  

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج السميد و مشتقاتـه 
 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 7102

  

 
  

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

ة سيموحد 10 ثاني يوم عيد وأول  السميد  و الدقيق   

الظهرة وحدة 17 الدقيق و  السميد  ثاني يوم عيد وأول    

    

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
ارةـــة التجــــمديري  

ىــواليـة عيـن الدفلل    
   

 قائمة المداومين لمحطات الخدمات "نفطــــال"
 قائمة المداومين خالل عطلة  عيد االضحى المبارك لسنة 7102

 
 تاريخ المداومة العنــــــــوان المتعامـــــل الرقم

ثاني يوم عيد وأول  افــالعط 10الطريق الوطني رقم  " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

يوم عيدثاني  وأول  خميس مليانةحي سوفاي بلدية   " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

ثاني يوم عيد وأول  خميس مليانةشارع العقيد بونعامة  " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

ثاني يوم عيد وأول  ةـــالروين 10الطريق الوطني رقم  " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

ثاني يوم عيد وأول  جليدة شمال الطريق السيار شرق/غرب  " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

ثاني يوم عيد وأول  جليدة جنوب الطريق السيار شرق/غرب " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

ثاني يوم عيد وأول  عين الدفلى )مقابل للمركب الرياضي( " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

ثاني يوم عيد وأول  تيبركانين الطريق السيار شرق/غرب  " نفطالGDالمسير المباشر " 10  

 

 

 


