
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2017 لسنة  المباركالفطر  عيديوميقائمة محطات بيع الوقود المداومين خالل 
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات  

 لعطلة عيد الفطر ادلبارك  ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب السم واال البلدية

 
 ميلة

  الطريق اإلجتنايب زلطة سعيداين
 1954شارع أول نوفمرب  بولقرن زكية اليوم األول و الثاين

 79الطريق الوطين رقم  سويكي عاشور
 1954شارع أول نوفمرب  بن زلجوب سليم

 

 

 

 شلغوم العيد

  ول نوفمربأشارع  بن جاب اهلل كمال
 
 

 اليوم األول و الثاين

 حي عبان رمضان  وشريف مليكةأ

  05الطريق الوطين رقم  سعيدي قدورتضامن شركة 

 طريق فرجيوة شلغوم العيد عبد الكرمي  تضامن العايب شركة

  05 مالطريق الوطين رق ذ م م جباوي ونكاعشركة 

 05الطريق الوطين رقم   خبوش عبد اهلل 2-1نفطال

 احملطة احلديدية مشتة العريب  بن صغري عبد الكرمي
 الطريق السيار شرق غرب شلغوم العيد شلغوم إبراهيم 

اليوم األول و الثاين  زغاية مركز عالل باديس زغاية  

 وادي العتمانية
  وادي العثمانية 08رقم  اونيس السبيت 

 اليوم األول و الثاين
 طريق قسنطينة ( دهامشي نور الدين)نفطال 

 اليوم األول و الثاين  ادلنطقة الصناعية عني ادللوك28رقم  يسعد خري الدين عني ادللوك

 تاجنانت

05الطريق الوطين رقم  العمري زلمد السعيد  

 اليوم األول و الثاين
05الطريق الوطين رقم عزوز بن محادة  

 05الطريق الوطين رقم شركة تضامن موساوي
 الطريق السيار شرق غرب نفطال خبوش عبد اهلل 

 اليوم األول و الثاين حي بلوط صاحل بشكيط امحد الرواشد

 واد  النجاء
  18شارع فلسطني رقم  دوزة مسري

 اليوم األول و الثاين
 طريق رجاص العرصة عاللطة حسني

 القرارم قوقة

  27الطريق الوطين  االخوة ديب 

 اليوم األول و الثاين
 دار لفويين بومجعة بوحلليب

 شارع جيش التحرير ناموس مسري
 عنوش علي باديس بوشطاط

 اليوم األول و الثاين عني التني بلكيموش  زين الدين عني التني



 

 اليوم األول و الثاين حي بوداب غرنوب الشريف سيدي مروان

 بوحامت
  تارماست بوحامت  فريج زلمد

 اليوم األول و الثاين
 عني الكحلة بوحامت م العني.م.د.م 

 فرجيوة

 شارع اول نوفمرب قويتة نبيل

 اليوم األول و الثاين
 مشتة طرميل بورورو امحد
 منطقة النشاطات  بعوطة علي 

  ب  306حي  شركة تاراست
  شارع أمحد بوالسكني 26 نفطال

 التالغمة
 شارع بوغدة محالوي  مزعاش مزعاش

 مشتة الزمالة ليموين زلمد اليوم األول و الثاين
 مشتة سلالفة بن عبد العزيز مرمي

 اليوم األول و الثاين دوار بوحوفان  بن جاب اهلل ادلشرية
 اليوم األول و الثاين تسالة دلطاعي زميش مولود تسالة دلطاعي
 اليوم األول و الثاين مشتة اكديان  شركة الدراجي  تسدان حدادة 
 اليوم األول و الثاين بوغرداين بوقجاين عبد الرمحان  اعمرية اراس
 اليوم األول و الثاين سيدي خليفة االخوة شنينبة سيدي خليفة
عني البيضاء 

 احريش
 اليوم األول و الثاين مشتة أوالد عاشور بوروح عادل

 اليوم األول و الثاين 79الطريق الوطين رقم  زلطة خدمات اإلخوة فارة تيربقنت
 اليوم األول و الثاين مشتة اخلربة شركة تضامن فؤاد دراحي بوصالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2017 لسنة  المباركالفطر  عيد يومي المداومين خاللااالسمية للخبازينقائمة ال
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات  

  ادلباركالفطر لعطلة عيد  ادلداومةأيام العنوان التجاري سم ولقب صاحب ادلخبزةإ البلدية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميلة

 اليوم الثاين شارع اول نوفمرب بن طيار سلتار
 اليوم األول حي قصر ادلاء بوالعيش عبد النور

 اليوم الثاين حي الكوف  بقاش عمار 

 اليوم األول حي سيدي بوحيي  بوكروح زلمد

 اليوم الثاين حي زروقي بومزبر سفيان 

 اليوم األول حي بن قارة بوطغان زلمد

 اليوم الثاين حي بن صاحل ديب رشيد 

 اليوم األول حتصيص بن زلجوب ميلة  بوطمني ميينة

 اليوم الثاين حي اخلربة  زقرور عمار 

 اليوم األول حي فاطمة  بوعافية  بوحبل كمال 

 اليوم الثاين حي اخلربة السفلى لكحل نور الدين 

 اليوم األول حي االخوة ضمربي بولعيش حسان

 اليوم الثاين  مسكن300حي  بلواد مصطفى

 اليوم األول حي صناوة السفلى حلكريي زلمد

 اليوم الثاين شارع احلرية سليم بوكلوهة

 اليوم االول حي دهيلي صاحل لكحل عبد ادلالك
 اليوم الثاين شارع مغالوة رمضان بقاش عز الدين

 اليوم االول حي االخوة ضمربي مرابط هشام
 

 

 

 

 شلغوم العيد

 شارع زيغود يوسف شلغوم العيد  راشدي أمحد  اليوم األول
 اليوم الثاين حي عبد اهلل باشا شلغوم العيد  كنيزة حسان 
 اليوم األول حي زيغود يوسف دمهشي فؤاد

 اليوم األول شارع سدرايت عمار شلغوم العيد  العياشي توايت 
 اليوم األول حي جامع خلضر شلغوم العيد  بلكبش عمار 

 اليوم الثاين شارع سدرايت عمار شلغوم العيد بوخبوز امساعيل 
 اليوم األول التعاونية العقارية األماين  بوالودنني عبد احلق 

 اليوم الثاين حي جامع خلضر شلغوم العيد  عجرود صليحة 
  اليوم الثاين  01 زلالت جتارية عمارة رقم 10 مسكن تسامهي و14حي  غيموز باديس زغاية



 

 اليوم االول  مسكن 246حي  زطيلي عبد اجمليد
 اليوم الثاين زغاية مركز حايف راسو امحد
 اليوم الثاين زغاية مركز عالل عز الدين

 اليوم األول زغاية مركز وادي يوسف
  اليوم األول زغاية مركز خلليفي خلضر
 اليوم األول زغاية مركز سلناش مولود

 وادي العثمانية

 اليوم الثاين  05الطريق الوطين رقم  شعبان عبد الباقي
 اليوم األول 151 حصة رقم 279حتصيص  ايهوال فارس

 اليوم الثاين جبل عقاب مقالتين مباركي
 اليوم األول جبل عقاب خبوش عمار 
 اليوم الثاين حي بلغيموز سليمة حاجي نوار

 اليوم األول شارع جيش التحرير الوطين  شوقي سفيان
 اليوم الثاين 1954شارع أول نوفمرب عرابة نور الدين

  والثايناليوم االول  176القنطرة رقم  بوالدخان نبيل  اوالد اخلوف  

 ترعي باينان

 اليوم الثاين باينان  خببخ عبد الغفار 
 اليوم الثاين باردو  بعوش صاحل

 اليوم األول باردو دلطيش عبد االباقي
 اليوم الثاين باردو مرتان الشريف

 عني ادللوك
 اليوم الثاين شارع شطاح حسني جامع كمال

 اليوم األول 90 قطعة رقم 249 لكحل زلمد 
 اليوم األول هنج علمي عمار برمكي عمار

 تاجنانت

 اليوم الثاين حي خطاط أمحد  كوكو عز الدين 
 اليوم األول  80 قطعة رقم 779حي  سفاري أمني 
 اليوم الثاين أوت 20حي  زبيش ياسني 

 اليوم األول شارع احملطة بقاش عبد السالم
 اليوم الثاين شارع احملطة قريدة معمر

 اليوم األول شارع ذلوى زلمد الطيب بوجالل الياس 
 اليوم الثاين حي خطاط أمحد مزيان عبد ادلالك 

 اليوم األول  قطعة384حي  قاسة بغدوش مصطفى 

 الرواشد

 اليوم الثاين شارع بوتوحة زلمد طروش عبد الغاين
 اليوم األول شارع بلوط  صاحل جواميب فتاح
 اليوم الثاين مشتة الزيتونة جامع عومار

 اليوم األول حي االخوة بوطانة بن عبد اهلل رابح 
 اليوم الثاين حي عيد النصر رجيمي مراد واخوانه



 

 وادي النجاء

 اليوم الثاين شارع كركاطو الطاهر بلعطار  هشام
 اليوم األول قرية حيياوي شعبان كيموش عبد احلميد

 اليوم الثاين  مسكن96حي  خالطو شاديل
 اليوم األول حىي بورافة زلمد دلزري ام السعد

 اليوم الثاين  مسكن311حي  بريش كمال
 اليوم الثاين قرية حيياوي شعبان بو الشفار عبد احلفيظ

 اليوم األول شارع دلقهول يوسف صبيحة علوي زوجة غويل لزهر
 اليوم األول  مسكن96حي  قرواز عبد ادلؤمن

 القرارم قوقة

 اليوم الثاين شارع جيش التحرير ثعلوب اذلاين
 اليوم األول حي عمار بودابة امحد محيدة

 اليوم الثاين حي عمار بودابة سليم بوالطبخ
 اليوم األول عنوش علي عيسى شخموم
 اليوم الثاين عنوش علي بوساوي عمار
 اليوم األول حي اإلخوة خياط  بوالزرايب فؤاد
 اليوم األول شارع جيش التحرير بولعراس بالل 
 اليوم الثاين زلمود بوقريو بوحلوف رفيق 

 اليوم األول حي اإلخوة جنار ياسني بن ناصر 
 اليوم الثاين حي اإلخوة خياط بوزبرة زلمد

 اليوم األول هنج أمحد بوقزولة كشكار فاروق
 اليوم األول حي احسن دواس بوغاشيش مهدي

 اليوم الثاين حي اإلخوة خياط بوحلوف زلمد
 اليوم الثاين الصفصافة رلراب مراد

 أمحد راشدي
 اليوم الثاين حي حسني الزاهي خبمة الطاهر
 اليوم األول  أوت20حي  بعوش زلمد

 اليوم األول شارع بلي زلمد بوكلوهة عبد الوهاب

 عني التني 
 اليوم الثاين عني التني كينوشة إدريس

 اليوم األول عزابة لطفي سراوي أمحد

 ادلشرية

 اليوم الثاين ادلشرية مركز نباش عبد احلميد
 اليوم األول ادلشرية مركز  مغالوي كرمي 

 اليوم الثاين ادلشرية مركز برور لزهر
 اليوم الثاين ادلشرية  برور وليد

 محالة
 اليوم الثاين محالة مركز ناموس حسني

 اليوم األول محالة مركز ناموس رابح
 اليوم الثاين الوصاف سامح مليك

 اليوم الثاين حي راس البري كردود الطاهر سيدي مروان



 

 اليوم األول حي شبوبة  بوعيطة زلمد
 اليوم الثاين حي ادلزرية بولدياب نبيل

 اليوم األول سيدي مروان طيبة
 اليوم الثاين سيدي مروان فنغور رياض

 اليوم األول سيدي مروان العشي حسني
 اليوم الثاين حي فرضوة بلمقيمح العيد

 اليوم األول سيدي مروان مركز غرنوب الشريف

 الشيقارة
 اليوم الثاين حي الزوايب  عبديش مسعود

 اليوم األول حي ورزيز زطيلي نبيل
عني البيضاء 

 احريش
 عني البيضاء احريش مركز بوحيي مسعود 

 اليوم األول و الثاين

 مينار زارزة

 اليوم الثاين بني لوعور جحيش زلمد السعيد
 اليوم األول تامولة لعتامنة فيصل
 اليوم الثاين تومسالت عمر الكبري 

 اليوم األول تومسالت قندوز احلسني
 اليوم الثاين تومسالت حيمر السعيد 

 حيي بين قشة

 اليوم الثاين بين قشة مركز اوشيكن صهيب
 اليوم األول بين قشة مركز حيمر حسني +دايخ ربيعة 

 اليوم الثاين بين قشة مركز دراجي كمال
 اليوم األول بين قشة مركز سابع نبيل 

 بوحامت
 اليوم األول بوحامت مركز طوشال امحيدة 

 اليوم األول عني الكحلة  بوحامت قشي فتيحة
 اليوم الثاين تارماست بوحامت عودليت سليمان

 وادي سقان
 اليوم األول  حي وادي سقان مركز  مزيل عائشة

 اليوم الثاين حي غنيمي رابح  سللوف عصام  

 تسدان حدادة 
 اليوم الثاين سلبزة توتة سباحة فضيل
 اليوم األول سلبزة النتية قسيطة الربيع

 التالغمة

 اليوم األول شارع بوغدة محالوي بن ناصر فاتح
 اليوم الثاين  شارع بوغدة محالوي خزار فاتح 

 اليوم األول  02حي النسيم رقم  شادي ديدين 
 اليوم الثاين شارع بوغدة محالوي جاديل امحد 

 اليوم األول شارع بوغدة محالوي دلندة عبد اهلل
 اليوم الثاين حي اوالد مسايل بوزوح بوزيد

 تيربقنت
 اليوم الثاين شارع العقيد عمريوش زموري نوار
 اليوم األول  قطعة147حتصيص  دييب ادلولود



 

 اليوم األول و الثاين سيدي خليفة السفلى تباين نور الدين سيدي خليفة

 اعمرية اراس
 اليوم الثاين عمرية اراس مرتان مهدي

 اليوم األول مشتة بويلف  بوقجاين عبد الرؤوف

 تسالة دلطاعي
 اليوم األول تسالة دلطاعي بوخش فوضيل

 اليوم الثاين عني الكبرية بولقرون عبد القادر

 
 فرجيوة    

 

 اليوم الثاين هنج صاحل جبري  زيد عبد ادلالك

 اليوم األول 491 جتزئة 529حتصيص  أورزيفي امساعيل 

 اليوم الثاين شارع أمحد بوالسكني زيرق فاروق

 اليوم األول  جويلية05حي  خالد حسان

 اليوم الثاين مشتة عني احلمرة  محيدة الطاهر 

 اليوم األول شارع حريش علي بوالسكك رياض

 اليوم الثاين  قطعة 529حي  بوعنق مجال 

 اليوم الثاين  ب 306حي  أورزيفي عبد اجمليد 

 اليوم األول التعاونية العقارية مركب النجاح  بزيزة زلمد

 اليوم الثاين هنج صاحل جبري  عيادي زلمد السعيد

 مرزوق بقاش
 سوايح زكرياء 

 اليوم الثاين السوق البلدي

 اليوم األول  أ306حي  بوراس عزالدين
 اليوم الثاين 529حي  بوالروايح حسام
 اليوم األول حي الصومام اورزيفي عيسى 

 اليوم الثاين شارع اول نوفمرب  بن عبد اهلل عبد احلميد
 اليوم األول و الثاين  دراحي بوصالح بن مناعي زلمد دراحي بوصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 
 2017 لسنة يومي عيد الفطر المباركالمداومين خالل ،تجار المواد الغذائية العامة المغازات اصحاب قائمة 

 عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

 
  لعطلة عيد الفطر ادلبارك ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب الواالسم  البلدية

 
 ميلة

 اليوم الثاين حي بن عزوز ادلكي الكمونية محودة عبد احلليم
 اليوم الثاين حي مركز صناوة كبري عبد احلفيظ

 اليوم األول  مسكن500حي  بارش زلمد الطاهر
 اليوم الثاين طريق زغاية عيواز عبد الكرمي

 اليوم الثاين سيدي الصغري كاهية نادية
 اليوم األول حي صناوة حوحامدي فؤاد

 اليوم األول (قصر ادلاء)مسكن 130حي  سوبريات اجلودة

 
 شلغوم العيد       

 حي العريب بن مهيدي  بن عبد القادر جنيب  اليوم الثاين
 اليوم األول 24حتصيص اإلخوة بن نابت احلصة  بوناب يوسف 

 اليوم الثاين حي ديدوش مراد  قطو يوسف 
 اليوم الثاين حي مصطفى بن بوالعيد  سلتاري عبد احلق 

 اليوم األول شارع أول نوفمرب  كعواش مشس الدين 

 زغاية

 اليوم الثاين زغاية مركز بوالودنني فارس

 اليوم األول زغاية مركز بورومة عبد الغاين 
 اليوم الثاين زغاية مركز حليس فريد 

 اليوم األول زغاية مركز شرير زلمد
 اليوم الثاين زغاية مركز شلي عنرت

 اليوم األول زغاية مركز بودبزة عبد ادلالك

 وادي العثمانية
 اليوم الثاين أول نوفمرب  بوشجرة  مسعود

 اليوم األول  حصة 279حتصيص  شرطيوة مسري 

 بن حيي عبد الرمحان
 اليوم الثاين مركز بن حيي عبد الرمحان بن عيسى محزة

 اليوم األول مركز بن حيي عبد الرمحان فوغايل صابر

 ترعي باينان

 اليوم الثاين باينان عزيز عبد الرشيد

 اليوم األول  باينان زنتوت هشام
 اليوم الثاين باردو بلمرابط عبد الوهاب

 اليوم األول باردو بوالشعري عبد العزيز



 

 اليوم األول باردو برباش زلمد الصاحل
 اليوم الثاين باينان بن رجم فاروق 

 اليوم األول باينان رزايقي عبد احلليم 
 اليوم الثاين باردو مرابط عبد احلليم

 عني ادللوك

 اليوم الثاين مركز عني ادللوك قرعيش رشيد

 اليوم األول هنج عمار عني ادللوك نوارة عادل

 اليوم الثاين حي بن خدة سليمان  عريس رياض

 اليوم األول شارع أول نوفمرب صويلح الطيب

 تاجنانت

 اليوم األول  شارع بالعطايف أمحد  برحايل عبد الباسط 

 اليوم الثاين شارع احملطة  خدجية الذوادي 

 اليوم األول حي هواري بومدين  مصباح حسني 

 اليوم الثاين حي اإلخوة حسناوي  زلبويب عبد الفتاح 

 الرواشد

 اليوم الثاين مشتة الزيتونة  زموري عيسى

 اليوم األول حي حييون الدوادي  صوكو حكيم 
 اليوم الثاين شارع بوتوحة زلمد طروش حيي 

 اليوم األول شارع جواميب مبارك  بن براهم باديس 

 اليوم الثاين شارع بوصبع مسعود بوالشعري عبد احلليم

 اليوم األول  مسكن100حي  شحدان فتاح

 وادي النجاء

 اليوم الثاين شارع بورافة زلمد لعور سليم

 اليوم األول شارع كوكو مساعيل حايف راسو زهر الدين

 اليوم الثاين 1955أوت 20حي  بلمهبول زلمد
 اليوم األول شارع غرومي عبد اجمليد بن محادة عبد الباقي

 اليوم الثاين قرية حيياوي شعبان بيدة زوجة لعور

 القرارم قوقة

 اليوم الثاين حي احسن دواس برازق رياض

 اليوم األول حي احسن دواس قارون توفيق

 اليوم األول شارع جيش التحرير  مغزيلي بوبكر
 اليوم الثاين شارع جيش التحرير بوحلوف العريب 

 اليوم األول عنوش علي عز الدين صابوين
 اليوم الثاين حي اإلخوة خياط بوحداد زلمد
 اليوم األول  حي اإلخوة جنار بلرباين فاروق

 اليوم الثاين حي الصفصافة لشهب كمال 

 امحد راشدي
 اليوم الثاين شارع شكرود أمحد ميدو كايل يزيد

 اليوم األول شارع شكرود أمحد قصور عبد اللطيف
 اليوم الثاين حي بوطوط سليمان بغيبغ رشيد



 

 اليوم األول  اوت20حي  بعوش الدراجي
 اليوم الثاين حي حريزي بلقاسم صايفي سالف زوجة زعيرت

 اليوم األول امحد راشدي عتامنة مسعود

 عني التني

 اليوم الثاين عزابة لطفي جعفري محزة
 اليوم األول عزابة لطفي زواري فضيلة

 اليوم الثاين عني التني حنشي عبد اجمليد 
 اليوم األول عني التني كينوشة سفيان

 ادلشرية

 اليوم الثاين 70حصة رقم 168حتصيص  عزري عبد اللطيف 
 اليوم األول ادلشرية مركز  بوزريدة السعيد

 اليوم الثاين  مسكن30حي  مرداسي يعقوب 
 اليوم األول  107 حصة 241جتزئة  عزري زلمد 
 اليوم الثاين ادلشرية برور الربيع 

 محالة

 اليوم األول شقلييب سللوف حداد عبد الرمحان

 اليوم الثاين محالة مركز يعقوب عبد احلكيم

 اليوم الثاين شقلييب سللوف عليوط 

 اليوم األول محالة مركز يعقوب ياسني
 اليوم الثاين محالة مركز بومعزة عادل

 اليوم األول محالة مركز بومسينة خلياري
 اليوم الثاين الوصاف بومعزة رابح

 اليوم األول الوصاف مزهود زلفوظ

 عني البيضاء احريش

 عني البيضاء احريش مركز  سعيود ياسر
 السبيخة غمراين كمال اليوم األول و الثاين

 السداري مرمول عبد الرؤوف

 مينار زارزة
 اليوم الثاين تومسالت قندوز علي
 اليوم الثاين تامولة خنفر بكري

 اليوم األول تومسالت بن علي عبد الرؤوف 

 حيي بين قشة

 اليوم الثاين بين قشة مركز بن حومار عبد اجلليل 

 اليوم األول بين قشة مركز عمورة عاشور 
 اليوم الثاين بين قشة مركز مازوز سليمان 
 اليوم الثاين بين قشة مركز مغيش إبراهيم 
 اليوم األول بين قشة مركز خالف رجم 

 بوحامت
  عني الكحلة  لعوامري عبد الرمحان

 تارماست درغال عمريوش اليوم األول و الثاين
 بوحامت مركز قلوت نصري

 اليوم الثاين وادي سقان زقرار اليازر وادي سقان



 

 اليوم األول وادي  سقان برقالح عبد الصمد

 تسدان حدادة

 اليوم الثاين توتة الشرقية بن ناصر الدراجي 
 اليوم األول النتية  دراوي مسعود 

 اليوم األول نسدان مركز  بركان عبد احلليم 
 اليوم الثاين احلي البلدي  خليل موسى 

 التالغمة

 اليوم الثاين حي اوالد امسايل فالحي سفيان
 اليوم األول شارع بوغدة محالوي بوضياف ناجي 

 اليوم الثاين شارع بوغدة محالوي مزعاش مجال
 اليوم األول شارع بوغدة محالوي جليد بالل

 اليوم األول شارع بوغدة محالوي كبوط كرمي 
 اليوم الثاين  أوت 20حي  قريش رضوان
 اليوم األول  مسكن300حي  برقالح فضيلة
 اليوم الثاين 07حي النسيم رقم  غضبان خالد 
 اليوم األول 171حي النسيم الشطر االول رقم  خدجية حدوش
 اليوم الثاين  مسكن 300حي  شامي رشيد 
 اليوم األول حي اوالد مسايل  طيب شوقي 
 اليوم الثاين حي اوالد مسايل نوارة رياض 

 اليوم األول اوت  20حي  بلبل عبد الكرمي 
 اليوم الثاين حي ادلسجد العتيق  مزياين سيد علي 

 فرجيوة

 اليوم الثاين  شارع زلمد مداحي01رقم  أورزيفي شوقي
 اليوم الثاين التعاونية العقارية مركب النجاح بن سي عمار زين العابدين

 اليوم األول  ب 306حي  حدادة محزة
 اليوم الثاين شارع اول نوفمرب  بن سي علي بوبكر

 اليوم األول و الثاين سيدي خليفة بعاج شوقي سيدي خليفة

 سيدي مروان

 اليوم الثاين سيدي مروان بوعفينة عمار
 اليوم األول سيدي مروان بوعفينة نوار
 اليوم الثاين سيدي مروان بوفلغة فؤاد
 اليوم األول سيدي مروان بن صاحل

 عمرية أراس

 اليوم الثاين عمرية اراس بلعيدي جنات
 اليوم األول عمرية اراس بوقجاين الصادق

 اليوم الثاين عمرية اراس بومليط موسى

 تسالة

 اليوم الثاين تسالة دلطاعي جامع زلمد
 اليوم األول تسالة دلطاعي جبلي صاحل
 اليوم الثاين تسالة دلطاعي بلقط كمال

 اليوم األول تسالة دلطاعي بارة عبود



 

 اليوم الثاين تسالة دلطاعي سكفايل عبد احلميد
 اليوم األول تسالة دلطاعي مطاعي عالوة

 اليوم الثاين تسالة دلطاعي بوالشعري رضوان
 اليوم األول تسالة دلطاعي لشهب عبد اجمليد

 تيربقنت
 اليوم الثاين شارع قنطي الطاهر معاش عبد احلليم
 اليوم األول 1954شارع أول نوفمرب فرخي عبد احلكيم

 العياضي برباس

 اليوم الثاين العياضي برباس قوراس بومجعة
 اليوم األول العياضي برباس كرم نور الدين

 اليوم الثاين العياضي برباس مرمول عبد القادر
 اليوم األول العياضي برباس شويف محو

 اليوم الثاين العياضي برباس حارك خري الدين 

 دراحي بوصالح

 اليوم الثاين دراحي بوصالح بلطوم عيسى
 اليوم األول بلدية دراحي بوصالح بلمرابط عمار

 اليوم الثاين دراحي بوصالح مركز  بلمرابط رمضان 
 اليوم األول مروانة  ديب نور الدين 

 أوالد خلوف
 اليوم الثاين أوالد خلوف بن عيسى الطيب 

 اليوم األول شارع أول نوفمرب  دلودع خليفة 
 اليوم الثاين  132 مسكن رقم 216حي  سخري زقار حسام 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 
 

 عطلة يومي عيد الفطر  خالل القائمة اإلسمية للوحدات االنتاجية لمادة الحليب المداومين حسب كل بلدية 
 2017المبارك لسنة 

 
 

  لعيد الفطر ادلبارك  ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب السم واال البلدية

 اليوم الثاين مشتة توريت بن حيي عبد الرمحان فرحات بالل بن حيي عبد الرمحان

 وادي العثمانية
 

 اليوم األول بلدية وادي العثمانية مركز قروزيل بن حسني
 اليوم الثاين بلدية وادي العثمانية مياليل

 اليوم الثاين منطقة النشاطات  بن تامن معمر  وادي سقان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 
 

 عطلة يومي عيد الفطر المبارك خالل القائمة االسمية للوحدات اإلنتاجية لمادة الفرينة المداومين حسب كل بلدية
 2017لسنة  

 
 
  لعطلة عيد الفطر ادلبارك ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب السم واال البلدية

 ادلنطقة الصناعية  سنابل السالم اليوم األول شلغوم العيد
 ادلنطقة الصناعية الوصال

 اليوم الثاين
 ادلنطقة الصناعية مطاحن علي بن سامل

 تاجنانت
 اليوم األول 05الطريق الوطين رقم  مطحنة التاج

 اليوم الثاين مشتة بوسالم مطحنة كورتل
 اليوم األول و الثاين القرارم قوقة مطاحن بين هارون القرارم قوقة

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 

 وزارة التجارة 
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2017 لسنة عطلة يومي عيد الفطر المبارك خالل القائمة االسمية لتجار الخضر والفواكه المداومين  
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات  

 
  لعطلة عيد الفطر ادلبارك ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب السم واال البلدية

 اليوم األول و الثاين سيدي خليفة مدوري طارق سيدي خليفة

 سيدي مروان

 اليوم الثاين سيدي مروان غراز كرمي
 اليوم األول سيدي مروان غراز ندير
 اليوم الثاين سيدي مروان لعور سعد
 اليوم األول سيدي مروان بن صاحل

 القرارم قوقة

 اليوم الثاين السوق ادلغطاة بوشنيتفة التهامي
 اليوم األول السوق ادلغطاة العايب سليمان
 اليوم الثاين شارع حيش التحرير تعلوب السايح
 اليوم األول شارع حيش التحرير لشهب بومحعة

 اليوم الثاين السوق ادلغطاة عابد عومار
 اليوم األول السوق ادلغطاة دواس بشري

 اليوم الثاين هنج بودرميم زالقي الطاهر

 فرجيوة

  السوق اليومي عبد الكرميبوشوشة 
 

 اليوم األول و الثاين
 السوق اليومي ياسة أمحد

 السوق اليومي جباوي عبد اذلادي
 السوق اليومي زعبال عبد احلميد

 واد النجاء

 اليوم الثاين شارع بورافة زلمد زلمد لعور
 اليوم الثاين 08شارع فلسطني رقم  لكحل عمار

 اليوم األول شارع فلسطني بومحار نصر الدين
 اليوم األول شارع أمحد راشدي نغموش بومجعة

 اليوم الثاين شارع ادلقهول يوسف باز نعمان
 اليوم األول شارع ادلقهول يوسف عميور عبد اجمليد

 عمرية أراس

 اليوم الثاين عمرية اراس بومليط موسى
 اليوم األول عمرية اراس بوقجاين الصادق

 اليوم الثاين عمرية اراس دعاس الطيب



 

 زغاية

 اليوم الثاين زغاية مركز شباح بشري
 اليوم األول زغاية مركز بوقزوح رمضان

 اليوم الثاين زغاية مركز بو العيش شوقي
 اليوم األول زغاية مركز بوخبزة عومار
 اليوم الثاين زغاية مركز حيور صاحل
 اليوم األول زغاية مركز حليس محيد

 باينان
 اليوم الثاين باردو مفتاح عمار

 اليوم األول باردو زماموش حسني

 تسالة
 اليوم الثاين تسالة دلطاعي جامع عياش
 اليوم األول تسالة دلطاعي بوراس اخللفة

 تسدان حدادة
 اليوم الثاين احلي البلدي وارث عبد احلق

 اليوم األول توتة الغربية سباحة عبد الصمد

 بين قشة

 اليوم الثاين بين قشة مركز بوبرام التوفيق
 اليوم األول مشتة الطورش مزوز سليمان
 اليوم الثاين بين قشة مركز حباير حسينة

 اليوم األول بين قشة مركز شين عبد الرمحان

 تيربقنت
 اليوم الثاين 1954شارع أول نوفمرب جعيط عبد الفتاح

 اليوم األول 1954شارع أول نوفمرب جعيط صاحل

 ادلشرية

 اليوم الثاين ادلشرية مركز عزري احلاج 
 اليوم األول ادلشرية مركز عزري عبد العزيز

 اليوم الثاين ادلشرية مركز سعدي عبد العزيز 

 التالغمة

 اليوم الثاين حي ادلسجد العتيق بن جبار خري الدين
 اليوم األول حي راجعي لوصيف  زيالل وحيد 
 اليوم الثاين شارع بوغدة محالوي اردير عاشور 

 اليوم األول و الثاين عني البيضاء احريش مركز دليز السعيد عني البيضاء احريش
 
 

جتدر اإلشارة إىل تسخري األسواق اليومية للخضر و الفواكه ادلتواجدة عرب إقليم والية ميلة و كذا سوق اجلملة للخضر  :مالحظة
 .عطلة عيد الفطر ادلباركخالل و الفواكه و هذا 

 
 
 
 
 
 


