
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2018 لسنة  المبارك االضحى  عيديوميقائمة محطات بيع الوقود المداومين خالل 
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

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

 
 ميلة

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

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

 

 

 

 شلغوم العيد

  ول نوفمربأشارع  بن جاب اهلل كمال
 

 اليوم األول و الثاين

 طريق فرجيوة شلغوم العيد عبد الكرمي  تضامن العايب شركة

 05الطريق الوطين رقم   خبوش عبد اهلل2-1نفطال

 احملطة احلديدية مشتة العريب بن صغري عبد الكرمي
 اليوم األول و الثاين زغاية مركز عالل باديس زغاية

 وادي العتمانية
  وادي العثمانية08رقم  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 حممد 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

 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 حممد

 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
  ب306حي  شركة تاراست

  شارع أمحد بوالسكني26 نفطال

 التالغمة
 شارع بوغدة محالوي  مزعاشاالخوة

 مشتة الزمالة ليموين حممد اليوم األول و الثاين
 مشتة خمالفة بن عبد العزيز مرمي

 اليوم األول و الثاين دوار بوحوفان بن جاب اهلل كمال ادلشرية
 اليوم االول و الثاني وادي سقان– جزء 361قطعة رقم  م محجرة هامل.م.ذ.و.ش.م واد سقان

 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

 اليوم األول و الثاين مشتة أوالد عاشور بوروح عادل عني البيضاء احريش
 اليوم األول و الثاين 79الطريق الوطين رقم  حمطة خدمات اإلخوة فارة تيربقنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2018 لسنة  المبارك االضحى  عيد يومي المداومين خاللااالسمية للخبازينقائمة ال
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

  االضحى لعطلة عيد  ادلداومةأيام العنوان التجاري سم ولقب صاحب ادلخبزةإ البلدية
 ادلبارك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميلة

 اليوم الثاني ةحي فاطمة بوعافي لمهشهش عادل
 اليوم الثاني شارع الحرية بوكلوهة سليم

 اليوم الثانيشارع زروقي سفيان بومزبر 
 اليوم الثاني أ حي الخربة3رقم  بوعنان زوبير
 اليوم االول حي االخوة دمبري مرابط هشام

 اليوم االول شارع اول نوفمير بوكلوهة عز الدين
 اليوم االول ( C ج)شارع مغالوة رمضان الحصة  بقاش عز الدين
 اليوم االول حي بوعافية فطيمة بوحبل كمال

 اليوم االول ميلةحي سيدي بويحى  بوكروح محمد

 اليوم الثاني حي حمري علي الخربة السفلى بو العيش السعيد
 اليوم االول حي االخوة ضمبري لكحل نور الدين
 اليوم الثاني حي بابا رابح بلواد مصطفى

 اليوم االول حي صناوة العليا  لحكيري محمد 
 اليوم الثاني حي بن صالح ديب عبد العزيز
 اليوم االول حي الكوف بولنوار رياض

 اليوم االول حي قصر الماء بوالعيش عبد النور
 اليوم االول حي دهيلي صالح لكحل عبد المالك 

 اليوم الثاني حي بن عزوز المكي بلخطابية عبد الجليل 
 

 

 

 

 شلغوم العيد

 اليوم األول شارع سدراتي عمار كبيش عيسى

 اليوم االول شارع شوفي محمد افريد ليلى 

 اليوم األول حي مصطفى بن بولعيد بودبزة مسعود

 اليوم األول شارع سدراتي عمار بوخبوز بوخميس

 اليوم الثاني شارع سدراتي عمار تواتي عياشي

 اليوم الثاني حي العربي بن مهيدي ايريدير ياسين

 اليوم االول شارع خليفي عبد الرحمن بورغدة صورية 

 اليوم الثاني شارع خليفي عبد الرحمن بوزرارة عبد الحق



 

 زغاية

 اليوم االول  مسكن246حي  زطيلي عبد المجيد
 اليوم ااالول زغاية مركز مخناش مفدي

 اليوم الثاني زغاية مركز حافي راسو أحمد
 اليوم الثاني زغاية مركز عالل عزالدين

 وادي العثمانية

 اليوم االول شارع اول نوفمبر شعبان عبد الباقي 
 اليوم األول 35منطقة النشاط رقم عاشوري جمال
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر لعرابة نور الدين
 اليوم األول حي مخلوفي سليمان شوقي سفيان
 اليوم الثاني جبل عقاب بخوش عمار 
 اليوم االول جبل عقاب مقالتي مباركة 

 اليوم األول و الثاني 176القنطرة رقم  بوالدخان نبيل اوالد اخلوف

 ترعي باينان

االولاليوم  حي باردو باينان بوعظم فرحات  

االولاليوم  باردو بلمطيش حليم   

االولاليوم  شارع أحمد قادري عتموني رابح  

  الثانياليوم حي باردو بعوش نوار

الثانياليوم  حي باردو  متران مراد  
 اليوم الثاني حي باردو لعور عصام

 عين الملوك

 اليوم االول 1954شارع اول نوفمبر  بعلي سليمان
 اليوم االول حي نعمون عبود بن زرافة هاجر
 اليوم الثاني 01يحمل رقم12نهج علمي عمار رقم برامكي عومار

 تاجنانت

 اليوم الثاني شارع االخوة بن زروق تاجنانت كورتل عالوة
 اليوم الثاني 666رقم 704تحصيص  كورتل عالوة

 اليوم األول حي خطاط احمد مزيان عبد المالك
 اليوم الثاني حي رقعي بشير كوكو عبد القادر

 اليوم الثاني شارع المحطة قريدة معمر
 اليوم الثاني مسكن تاجنانت246حي  سفاري امين

 اليوم االول تاجنانت مركز كوكو محمد 

 الرواشد

 اليوم االول مشتة الزيتونة جامع عومار
 اليوم االول شارع هرنون احمد بن عبد اهلل رابح

 اليوم الثاني شارع بوتوحة محمد طروش يحي
 اليوم الثاني حي اإلخوة بن عبد اهلل الصيد محمد

 اليوم األول شارع زموري يوسف رجيمي نبيل



 

 اليوم الثاني حي المنظر الجميل بوشرمة يوسف
 اليوم األول حي أحمد بن صالح حمة زيلوخة
 اليوم الثاني شارع بلوط صالح فليفلة امال

 وادي النجاء

 اليوم األول شارع لمقهول يوسف رجاص حمزاوي أيوب
 اليوم الثاني  مسكن رجاص96حي  خالطو شادلي

 اليوم األول شارع فلسطين رجاص بولشفار عزالدين
 اليوم الثاني حي يحياوي شعبان رجاص سويعدي الضاوية
 اليوم االول شارع عزومي عبد المجيد بلعطار  هشام

 اليوم الثاني مشتة رجاص بوكردوخة أحمد
 اليوم األول A41 مسكن رقم96حي  قرواز عبد المؤمن

 القرارم قوقة

 اليوم االول عنوش علي عيسى شخموم
 اليوم االول و الثاني  حي االخوة خياط بوزبرة محمد 

 اليوم االول حي احسن دواس قلقول صالح الدين 
 اليوم الثاني محمود بوقريو بوحلوف رفيق
 اليوم االول و الثاني حي عليوات ابراهيم مجراب مراد

 اليوم األول و الثاني  نهج أحمد بوقزولة كشكار فاروق
 اليوم االول و الثاني  شارع جيش التحرير بوفنغور بدر الدين
 اليوم االول حي االخوة نجار بن ناصر ياسين

 أمحد راشدي

 اليوم االول حي حسين الزاهي بخمة الطاهر 
 اليوم االول حي بوفارس شعبان حريزي عزالدين

 اليوم الثاني حي بلي محمد بوكلوهة عبد الوهاب
 اليوم الثاني 55 اوت 20حي  بعوش محمد

 اليوم الثاني عين التين كينوشة إدريس عني التني

 ادلشرية
ميلة/المشيرة  مركز برو لزهر  اليوم االول 

ميلة/المشيرة  مركز مغالوي كريم  اليوم الثاني 
ميلة/المشيرة  مركز برو وليد  اليوم الثاني 

ميلة/حمالة  ناموس حسين محالة  اليوم األول و الثاني  

 سيدي مروان

 اليوم الثاني سيدي مروان مركز قراح اسامة
 اليوم الثاني حي فرضوة  بلمقيمح العيد  

 اليوم االول سيدي مروان مركز شبري حكيم
 اليوم الثاني  حي الزاوية   طيبة ياسر

 اليوم االول فرضوة بلغرز فضيلة

 الشيقارة
 اليوم االول  مشتة ورزيز  زطيلي نبيل

 اليوم الثاني حي الزوابي عبديش مسعود



 

عين البيضاء 
 احريش

 اليوم االول عين البيضاء أحريش مركز بويحي مسعود
 اليوم الثانيمشتة تيسويت  بارش فرحات

 مينار زارزة
 بلعقون سمير

 
 اليوم االول  عين عالي العليا

 اليوم الثانيالدار القديمة  حيمر عاطف

 يحي بني قشة

 اليوم األول 491 تجزئة 529تحصيص  أورزيفي اسماعيل

 اليوم الثاني  جويلية05حي  خالد حسان

 اليوم األول نهج طورشي المكي بوالسكك إلياس

 اليوم األول شارع أول نوفمبر زيدي عبدالمالك

 بوحاتم
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر افريد حسين 
 اليوم االول تارماست بوحاتم عولميت رابح
 اليوم االول عين الكحلة  قشي فتيحة 

 وادي سقان
 اليوم األول حي لمروج واد سقان بن بعلي رضا

 اليوم الثاني وادي سقان حي غنيمي رابح مخلوفي عصام

 تسدان حدادة
 سباحة فضيل 

 
 اليوم الثاني  تسدان حدادة

 اليوم االول  حدادة تسدان بن عثمان المولود

لتالغمةا  

  الثانياليوم شلرع بورغدة حمالويلي احمد ادج
  األولاليوم شارع بوغدة حمالويدلندة عبد اهلل 

  األولاليومشارع بوغدة حمالوي  عريف مهدي بن 
  الثانياليوم  التالغمة- حي اوالد سمايل بزوح بوزيد 

  الثانياليوم 02حي النسيم رقم شادي ديدين 
 اليوم الثانيشارع بوغدة حمالوي  خزار اسامة

 تيبرقنت
 اليوم الثاني شارع جيش التحرير الوطني حيمر أحمد
 اليوم الثاني شارع العقيد عميروش زموري نوار
 اليوم األول شارع قناطي الطاهر بوراس زكرياء

 اليوم األول و الثاني سيدي خليفة السفلى تباني نور الدين سيدي خليفة

عميرة اراسا  

 اليوم الثاني مشتة بوغرداين بوحناش اليزيد
 اليوم االول عميرة اراس مشتة بويلف بوقجاني عبد الرؤوف

 اليوم ااالول أعميرة أراس مركز بن عسكر معمر

 تسالة لمطاعي
 اليوم الثاني مشتة عين الكبيرة بوخش الفوضيل

 اليوم األول عين الكبيرة بولقرون عبد القادر

 
 فرجيوة

 

 اليوم األول 491 تجزئة 529تحصيص  أورزيفي اسماعيل

 اليوم الثاني  جويلية05حي  خالد حسان

 اليوم األول نهج طورشي المكي بوالسكك إلياس

 اليوم األول شارع أول نوفمبر زيدي عبدالمالك



 

 اليوم الثاني  مسكن تساهمي24حي  مريج نعمان

 اليوم الثاني التعاونية العقارية النجاح بزيزة محمد

 محالت تجارية من مخطط 08 مسكن إجتماعي تساهمي و20حي  سوايح زكرياء
 02 عمارة 05شغل األراضي رقم 

 اليوم الثاني

 اليوم الثاني شارع احمد بوسكين بوراس حسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة

 مديرية التجارة لوالية ميلة
 2018 لسنة يومي عيد  االضحى المباركالمداومين خالل ،تجار المواد الغذائية العامة المغازات اصحاب قائمة 

 عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات

 
  لعطلة عيد  االضحى ادلبارك ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب الواالسم  البلدية

 
 
 
 
 
 

 ميلة

 اليوم الثاني حي سيدي الصغير كاهية نادية
الثانياليوم  حي تحصيص بن محجوب ت عالء الديناسوبير  

 اليوم االول شارع بن طوبال سوبيرات سويعد منير
 اليوم االول  مسكن 500حي  بارش محمد الطاهر
 اليوم االول حي صناوة مركز كبير عبد الحفيظ

 اليوم الثاني حي صناوة حوحامدي فؤاد

 اليوم االول (قصر الماء)مسكن 130حي  سوبيرات الجودة

 اليوم االول 16شارع دهيلي صالح رقم  بارش رياض
 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر  بوعروج احمد لخضر
 اليوم االول طريق زغاية  بوقجاني حسين 
 اليوم الثاني  حي الخربة  خرباش امال 

 اليوم االول قصر الماء بولعراس محمد 
 

 شلغوم العيد

 اليوم الثانيطريق فرجيوة  مختاري عبد الحق 
 اليوم األولحي مصطفى بن بولعيد علواش رضوان 
 اليوم الثانيشارع بونعاس احمد كبيش فاتح 
اليوم الثاني شارع العربي بن مهيدي ناصري الياس 
 اليوم األولحي جامع لخضر سعداوي زهير 
اليوم االول التعاونية االماني رزاق محمد 
اليوم االول شارع اول نوفمبر زقاد يونس 

اليوم الثاني حي هواري بومدين بن كواشي عبد الكريم 

 زغاية

 الثاني زغاية مركز شايبي تقي الدين

 اليوم األول زغاية مركز شايبي تقي الدين
 اليوم االول زغاية مركس زعيش ابراهيم

 اليوم الثاني شارع االستقالل قادري سمير

 وادي العثمانية
 اليوم االول و الثاني جبل عقاب طويوي كمال

 اليوم االول  مسكن450حى  مغرزي احمد 
 اليوم االول  مسكن150حي  شرطيوي عبيدة 



 

 اليوم االول و الثاني 106 رقم221تحصيص  مخلوفي عبد المؤمن
 اليوم االول  89تحصيص التجزئة  رقم  بعلي عمار 
 اليوم االول و الثاني دوار يوسف زحتاني الياس

 بن حيي عبد الرمحان

 اليوم األول مركز بن يحي عبد الرحمان بوزغاية معمر
 اليوم الثاني مركز بن يحي عبد الرحمان لزهربوزغاية 

لاليوم االو مركز بن يحي عبد الرحمان مخالفة فوزي  

 اليوم الثاني مركز بن يحي عبد الرحمان فرطاس عمر

 ترعي باينان

 اليوم االول باردو موله عبد الهادي

 اليوم األول باردو بعوش علي 
 اليوم الثاني باردو زنتوت هشام

  الثانياليوم باردو بلمرابط حسان 

 اليوم األول باردو بن رجم قاروق
 اليوم األول باينان رزايقي عبد الحليم
 اليوم الثاني باردو مرابط عبد الحليم
 اليوم االول باردو زماموش حسين

 عني ادللوك

 اليوم االول مشتة عين الكحلة  سخان يوسف

 اليوم الثاني شارع بوسجرة المولود صغير عبد الباقي 

 اليوم الثاني عين ملوك مركز شيكو  رياض

 اليوم األول عين ملوك مركز بورمح عبد الحق

 تاجنانت

 اليوم االول شارع بن عبود عمار تاجنانت بيلفان باديس

 اليوم الثاني  ديسمبر11حي  بوراس سمير

 اليوم االول حي رقعي بشير بلكرفة بوجمعة

 اليوم الثاني حي اول نوفمبر تواللة عادل

 الرواشد

 اليوم األول مشتة الزيتونة زموري عيسى

 اليوم الثاني حي يحيون الدوادي صوكو حكيم
 اليوم الثاني شارع بوتوحة محمد طروش يحي

 اليوم الثاني شارع جوامبي مبارك بن براهم باديس

 اليوم األول شارع بوصبع مسعود بوالشعير عبد الحليم

 اليوم األول  مسكن100حي  شحدان فتاح

 وادي النجاء
 اليوم االول شارع بورافة محمد لعور سليم

 اليوم الثاني شارع كوكو سماعيل حافي راسو زهر الدين

 اليوم االول 1955أوت 20حي  بلمهبول محمد



 

 اليوم االول شارع مرازق أحمد رجاص بعوطة أسامة
 اليوم األول طريق زغاية عجرود طارق
 اليوم األول و الثاني شارع فرحي محمد رجاص زنتوت محمد

 اليوم الثاني قرية يحياوي شعبان بيدة زوجة لعور

 القرارم قوقة

 اليوم الثاني  حي احسن دواس عزيز محمد
 اليوم االول و اليوم الثاني حي احسن دواس قارون توفيق
 اليوم االول و اليوم الثاني حي احسن دواس دفوس احمد

 اليوم الثاني شارع جيش التحرير بوحلوف العربي
 اليوم االول و اليوم الثاني عنوش علي عز الدين صابوني

 اليوم االول و اليوم الثاني حي اإلخوة خياط بوحداد زهير
 اليوم االول عنوش علي صابوني عز الدين 

 اليوم األول حي الصفصافة دفوس كومي
 اليوم الثاني حي االخوة نجار بلبراني فاروق
 اليوم االول حي الصفصافة لشهب كمال 

 امحد راشدي

 اليوم االول شارع شكرود أحمد ميدو كالي يزيد
الثانياليوم  شارع شكرود أحمد بلقصور عبد اللطيف  

 اليوم ااالول حي بوطوط سليمان بغيبغ ابراهيم
 اليوم الثاني  اوت20حي  بعوش الدراجي

 اليوم االول حي حريزي بلقاسم جامع حدة
 اليوم الثاني 55 اوت 20حي  بجعيط شعيب
 اليوم األول احمد راشدي عتامنة مسعود

 عني التني

 اليوم األول و الثاني عين التين حنشي عبد المجيد
 اليوم األول و الثاني عين التين كينوشة سفيان
 اليوم األول و الثاني حي طلحاوي عبد الرحمن عزابة لطفي بلحساني عمر

 ادلشرية

الثانياليوم  70 حصة رقم 168تحصيص  عزري عبد اللطيف  

الثانياليوم  مشيرة مركز بوزريدة السعيد  

الثانياليوم   مسكن30حي  مرداسي يعقوب  

الثانياليوم  107 حصة 241تجزئة  عزري محمد  

 اليوم االول مشيرة مركز برور الربيع
 اليوم االول مشيرة مركز مغالوي عبد الرزاق

 اليوم االول مشيرة مركز عزيري جبايلي

 محالة

 اليوم األول حمالة مركز سامح نور الدين 
 اليوم األول حمالة مركز يعقوب عبد الحكيم
 اليوم الثاني  حمالة مركز بوسمينة اخياري 



 

 البوم الثاني  حمالة مركز سامح عبد المالك
 اليوم الثاني الوصاف حمالة مزهود السعيد 
 اليوم األول القنطرة  شوقي عباس 
 اليوم االول  شقليبي مخلوف خنفوس زليخة 
 اليوم الثاني  شقليبي مخلوف بوعاج خالد

 عني البيضاء احريش

 اليوم االول و الثاني عين البيضاء احريش مركز سعيود ياسر
 اليوم االول و الثاني السداري فدان الراجي

 اليوم االول و الثاني السداري فدان قدور

 مينار زارزة
 اليوم االول و الثاني تومسالت قندوز علي
 اليوم  االول والثاني تامولة خنفر بكير

 اليوم االول و الثاني تومسالت بن علي عبد الرؤوف

 حيي بين قشة

 اليوم الثاني بني قشة مركز مزيان خوثير

 اليوم األول بني قشة مركز سعيدي عبد المنعم
 اليوم الثاني بني قشة مركز بوجالل الياس
 اليوم الثاني بني قشة مركز بوشريط احمد
 اليوم األول بني قشة مركز خالف رجم

 بوحامت
  عين الكحلة لعوامري عبد الرحمان

 

 تارماست درغال عميروش اليوم األول و الثاين
 بوحاتم مركز قلوت نصير

 وادي سقان
 اليوم األول تحصيص فلتان  زقرار اسكندر
 اليوم الثاني حي لمروج واد سقان قريش مفيدة

 تسدان حدادة
 اليوم الثاني الحي البلدي خليل موسى
 اليوم االول الحي البلدي بوزهار نعمان
 اليوم الثاني تسدان مركز عصمان نورة

 التالغمة

 اليوم األول حي اوالد اسمايل براي محمد
 اليوم الثاني حي اوالد اسمايل نوارة رياض
 اليوم األول  حي اوالد اسمايل طبي شوقي

 اليوم  الثاني شارع بوغدة حمالوي مزعاش جمال
 اليوم الثاني حي اوالد اسمايل فالحي سفيان
 اليوم الثاني شارع بوغدة حمالوي بوضياف ناجي
 اليوم األول  شارع بوغدة حمالوي جعيد بالل
 اليوم األول شارع بوغدة حمالوي كبوط كريم
 اليوم األول  حي اوالد صالح  قريش حسان
 اليوم الثاني حي اوالد صالح قريش رضوان



 

 اليوم الثاني حي النسيم العلمي احمد
 اليوم األول  1955اوت 20حي  لمودع هشام
 اليوم األول  مسكن التالغمة300حي  شامي رشيد
 اليوم االول 07حي النسيم رقم  غضبان خالد
 اليوم الثاني  مسكن 300حي  برقالح فضيلة

 فرجيوة

 اليوم الثاني  شارع محمد مداحي01رقم  أورزيفي شوقي
 اليوم الثاني شارع احمد بوسكين بوخناقة عبد الغاني

 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر يحي ياسين
 اليوم االول شارع اول نوفمبر بليمان عبد السالم
 اليوم االول التعاونية العقارية مركب النجاح بن جدو فطيمة
 اليوم االول  ب306حي  حدادة حمزة

 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر بن سي علي بوبكر
 اليوم االول و الثاني سيدي خليفة السفلى مدوري وليد سيدي خليفة

 سيدي مروان

 اليوم االول سيدي مروان بن صالح رشيد

 اليوم الثاني سيدي مروان بركات عبد المالك
 اليوم الثاني سيدي مروان لبيض عبد الحفيظ

 عمرية أراس

  اليوم األول و الثانياليوم الثاني عميرة اراس بلعيدي جنات
 اليوم األول و الثاني مشتة بوغرداين سالم عبد الرحيم
 اليوم األول و الثاني عميرة اراس بومليط موسى
 اليوم األول و الثاني العنابات بلقدري سمير

 تسالة

 اليوم الثاني تسالة لمطاعي جامع محمد
 اليوم األول تسالة لمطاعي جبلي صالح
 اليوم الثاني تسالة لمطاعي بلقط كمال
 اليوم الثاني تسالة لمطاعي جامع عياش

 اليوم الثاني تسالة لمطاعي سكفالي عبد الحميد
 اليوم األول تسالة لمطاعي مطاعي عالوة

 اليوم االول تسالة لمطاعي سدراتي نور الدين
 اليوم األول تسالة لمطاعي لشهب عبد المجيد

 تيربقنت
 اليوم الثاني  مركز33قطعة رقم  بوحرود مراد
 اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر  مشقف سامي

 العياضي برباس

 اليوم االول العياضي برباس قوراس بوجمعة
 اليوم االول العياضي برباس مرمول عبد القادر

 اليوم الثاني العياضي برباس شوفي حمو
 اليوم الثاني العياضي برباس حارك خير الدين



 

 دراحي بوصالح

 اليوم الثاني دراحي بوصالح بلطوم عيسى
 اليوم األول دراحي بوصالح بلمرابط عمار

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

 أوالد خلوف

 اليـوم الثاني  مسكن28حي  مسعود اخلوف الشريف
 اليوم األول شارع عريجة فرحات سخري زقار بريزة 
 اليوم الثاني بلدية مركز بن صاف لطفي 
 اليوم االول بلدية مركز مباركي السعيد

 الشيقارة

 اليوم الثاني  حي الزوابي الشيقارة  عومارة عصام 
 اليوم األول  حي الزوابي الشيقارة عومارة عبد المالك
 اليوم الثاني حي الزوابي الشيقارة شكرو الحاسن 
 اليوم االول حي الهواري بلدية الشيقارة  بن ناصر بالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 عطلة يومي عيد  االضحى خالل القائمة اإلسمية للوحدات االنتاجية لمادة الحليب المداومين حسب كل بلدية 
 2018المبارك لسنة 

 
 

  لعيد  االضحى ادلبارك ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب السم واال البلدية

 وادي العثمانية

 

 اليوم األول بلدية وادي العثمانية مركز قروزلي بن
 اليوم الثاني بلدية وادي العثمانية مياللي

 اليوم الثاني منطقة النشاطات اماني لي وادي سقان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 عطلة يومي عيد االضحى المبارك خالل القائمة االسمية للوحدات اإلنتاجية لمادة الفرينة المداومين حسب كل بلدية
 2018لسنة 

 
 

  لعطلة عيد  االضحى 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

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2018 لسنة عطلة يومي عيد  االضحى المبارك خالل القائمة االسمية لتجار الخضر والفواكه المداومين  
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

 
 لعطلة عيد  االضحى  ادلداومةأيام العنوان التجاري أو التسميةلقب السم واال البلدية

 ادلبارك

 واد سقان
 اليوم األول وادي سقان09حصة رقم200تحصيص  مصمودي بوبكر
 اليوم الثاني وادي  سقان مركز برقالح نصرالدين

 اليوم األول و الثاين مدوري طارق الخضر و الفواكه سيدي خليفة

 شلغوم العيد
 بريك عبد الرؤوف 

 

 اليوم االول والثاني حي هواري بومدين 

 سيدي مروان

 اليوم االول سيدي مروان غراز كريم

 اليوم االول سيدي مروان بن زايد عبد العالي
 اليوم الثاني سيدي مروان العشي احسن

 اليوم الثاني سيدي مروان لعور سعد

 ميلة

 اليوم األول 66رقم 12 مسكن ترقوي عمارة 160حي  ثغري مولود
 اليوم الثاني 39حي فاطمة بوعافية رقم بلعطار عيسى 
 اليوم األول حي صناوة الوسطى  شايب محمد 
 اليوم الثاني حي صناوة الوسطى مروش وليد 

 اليوم االول صناوة الوسطى  بولفلفل محمد 

 القرارم قوقة

 اليوم الثاني السوق المغطاة بوشنيتفة التهامي
 اليوم األول السوق المغطاة العايب سليمان

 اليوم الثاني السوق المغطاة بوثلجة عيد السالم

 فرجيوة

 اليوم الثاني حي خزان الماء سمير جواد
 اليوم الثاني حي السوق القديم بن طاق عبد الحميد

 اليوم االول حي خزان الماء بولعراس كمال
 اليوم االول السبيخية غمراني كمال

 واد النجاء

 اليوم الثاني رجاص مركز خياط عزيز
 اليوم األول شارع فلسطين لكحل عمار

 اليوم األول  مسكن96حي  بونقطة عادل 
 اليوم الثاني 06منطقة النشاط التجاري رقم لكحل عزالدين

 اليوم األول زغاية مركز بوقزوح هشام زغاية



 

 اليوم الثاني زغاية مركز بو العيش شوقي
 اليوم الثاني زغاية مركز حيور صالح
 اليوم األول زغاية مركز حليس حميد

 ترعي باينان
 اليوم االول  باردو مفتاح عمار

الثانياليوم  باينان بولعظم نعمان  

 اليوم االول و الثاني تسالة لمطاعي جامع عياش تسالة

 تسدان حدادة
 اليوم االول مشتة توتة الغربية حيطوم سامية
 اليوم الثاني لنتية قسيطة أحمد

 اليوم االول و الثاني بني قشة مركز بوبرام التوفيق بني قشة

 تيربقنت
 اليوم الثاني شارع درادة محمد بوراس عالوة
 اليوم األول 1954شارع أول نوفمبر جعيط صالح

 ادلشرية

الثانياليوم  المشيرة مركز عزري الحاج  

الثانياليوم  المشيرة مركز عزري عبد العزيز  

 اليوم االول المشيرة مركز يسعدي عبد العزيز
 اليوم االول حي بن باديس المشيرة مركز طوالي رابح

 التالغمة

 اليوم الثاني شارع بو غدة محالوي برقالح فاروق

 اليوم الثاني شارع بو غدة محالوي ايريدير علي

 اليوم االول شارع بوغدة محالوي بوحلية عبد احلميد

 اليوم االول حي ادلسجد العتيق بن جبار خري الدين

 عني البيضاء احريش
 اليوم االول السداري مرمون حمزة
 اليوم الثاني مركز طرشي حمزة

 الرواشد
 اليوم الثاني شارع بلوط صالح سعيدي كمال

 اليوم األول  شارع هادف مسعود 17 بودربالة  عبد الحكيم 
 اليوم األول شارع هادف مبارك نيبوش عبد الحفيظ

 بوحامت
 اليوم االول شارع اول نوفمبر تارماست درغال رضا
 اليوم الثاني حي الشهيد قلوت محمد قلوت بالل

 امحد راشدي
 اليوم االول شارع حريزي بلقاسم شباح نور الدين

 اليوم الثاني  هكتارات04حي  عبد اهلل عبد المالك
 
 

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

 
 



 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2018 لسنة عطلة يومي عيد  االضحى المبارك خالل القائمة االسمية للمذابح المداومين  
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

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

-بن زمازش شعبان- المذبح البلدي ميلة  اليوم األول و الثاني ميلة 
-بو غليلبة عادل-المذبح البلدي القرارم قوقة  اليوم األول و الثاني القرارم قوقة 
-قروم محمد-المذبح البلدي واد النجاء  اليوم األول و الثاني واد النجاء 

-قروم جمال- المذبح البلدي زغاية  اليوم األول و الثاني زغاية 
-بوفراد رشيد-المذبح البلدي سيدي مروان  اليوم األول و الثاني سيدي مروان 

 الرواشد
 اليوم األول و الثاني حي الكلخية المدبح البلدي

 حي الكلخية مؤسسة تأجيرا لهياكل التجارية 
 اليوم األول و الثاني شلغوم العيد المذبح البلدي  شلغوم العيد

 اليوم األول و الثاني تاجنانت المذبح البلدي  تاجنانت

 فرجيوة
 اليوم االول و الثاني منطقة النشاطات بوثلجة عبد الحليم
 اليوم االول و الثاني منطقة النشاطات مشحالك صالح

 اليوم األول و الثاني وادي العثمانية المذبح البلدي وادي العثمانية
 اليوم االول و الثاني اوالد خلوف المذبح البلدي  اوالد خلوف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2018 لسنة عطلة يومي عيد  االضحى المبارك خالل  المداومين  بالتجزئة للحوم القصابةالقائمة االسمية لتجار 
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

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

 واد سقان
 اليوم االول وادي سقان حي غنيمي رابح منشار كمال 
 اليوم الثاني وادي سقان09حصة رقم200تحصيص  لعلى فرحات

 سيدي مروان

 اليوم األول و الثاني سيدي مروان مركز بوجاجة عبد الرزاق 
 اليوم األول و الثاني سيدي مروان مركز بوقريعة الحسن
 اليوم األول و الثاني سيدي مروان مركز بوحفنة الطاهر
 اليوم األول و الثاني سيدي مروان مركز فقرواي سمير

 ميلة

 اليوم األول و الثاني شلرع دهيلي صالح بوالكالب عبد الرحيم
 اليوم األول و الثاني شارع القدس  بوقرش حمزة

 اليوم األول و الثاني شارع القدس بوقرش الهادي 

 القرارم قوقة
 اليوم األول و الثاني شارع جيش التحرير راجح ربيع 

 اليوم األول و الثاني شارع جيش التحرير البادي جقريف

 فرجيوة
 اليوم االول و الثاني شارع اول نوفمبر لموسي لطفي

 اليوم االول و الثاني شارع بوحنة مسعود مشحالك عزوز

 بوحامت
 اليوم االول مشتة تارماست طيبش علي
 اليوم الثاني 01مشتة تارماست رقم  عالم رمضان

 واد النجاء
 اليوم األول شارع لمقهول يوسف رجاص رحال السعيد

 اليوم الثاني شارع لمقهول يوسف رجاص ضياف عبدالهادي

 زغاية

 اليوم األول و الثاني زغاية مركز بوطريف احمد
 اليوم األول و الثاني زغاية مركز بورومة رمضان
 اليوم األول و الثاني زغاية مركز سياري رياض

 باينان
 اليوم االول باردو غيشي حمزة

 اليوم الثاني باردو زماموش الشريف

 تسالة
 اليوم الثاني تسالة لمطاعي جتمع بلقاسم

 اليوم األول تسالة لمطاعي لطون عبدالحميد
 اليوم الثاني 1954شارع أول نوفمبر  بورويسة رضوان تيربقنت



 

 اليوم األول شارع العقيد عميروش زعيون أحمد

 ادلشرية

 اليوم الثاني المشيرة مركز خنفي بشاغة
 اليوم الثاني المشيرة مركز عبد الحق عبد الغاني

 اليوم األول  حي ابن باديس بلدية المشيرة بن حالق حسان

 التالغمة

 اليوم االول شارع بو غدة حمالوي بوقرعة عمار

 اليوم الثاني حي المسجد العتيق مزاني عبد الرحمن

 اليوم الثاني شارع بو غدة حمالوي بن عزيز فريدة

 عني البيضاء احريش
 اليوم االول  عين البيضاء أحريش10رقم  ارزين كمال

 اليوم الثاني مشتة السداري فضالة سعدون

 مينار زارزة
 اليوم االول تومسالت شلغوم عبدالمجيد

 اليوم الثاني تومسالت قندوز البشير

 عمرية اراس
 اليوم االول بوغرداين سياري عبد الرؤوف

 اليوم الثاني بوغرداين برباش الطاهر

 شلغوم العيد

 اليوم االول  شارع بن يحى الزوبير سعادة حسان 

 اليوم الثاني شارع اول نوفمبر ذبابة محمد

 اليوم الثاني شارع شوفي محمد سطيف عمار

 واد العثمانية
 اليوم االول و الثاني شارع جيش التحرير منشار ياسين
 اليوم االول و الثاني شارع جيش التحرير شارف عادل
 اليوم االول و الثاني المركز التجاري االروقة  قشي كمال

 عني ادللوك
 اليوم االول عين ملوك مركز قشي عبد الهادي 

 اليوم الثاني عين ملوك مركز بن شوينية عبد العالي

 امحد راشدي
 اليوم االول شلرع حريزي بلقاسم السعيد كبير
 اليوم الثاني شارع شكرود رمضان الياس عتامنة

 تاجنانت
 اليوم االول و الثاني شارع المحطة  بوزيد حسين 
 اليوم االول و الثاني حي اول نوفمبر ركيعي موسى 
 اليوم االول و الثاني شارع المحطة ساسي شعبان

 اليوم االول و الثاني مركز بن يحي عبد الرحمان لعلى بوعلي صليحة حيي بن عبد الرمحن

 الرواشد
 اليوم الثاني شارع هرنون احمد خنور عبد العزيز
 اليوم األول نهج بوصبع مسعود درادة نعمان 

 اليوم األول الرواشد مركز بن حومار عبد القادر

 تسدلن حدادة
 اليوم االول لنتية بوغادي سليم
 اليوم الثاني مشتة توتة صويلح الطيب

 



 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التجارة
 مديرية التجارة لوالية ميلة

 2018 لسنة عطلة يومي عيد  االضحى المبارك خالل  المداومين  موزعي و ناقلي الحليب المبسترالقائمة االسمية ل
عبر  إقليم والية ميلة وهذا حسب البلديات 

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

 واد العثمانية

 اليوم االول و الثاين شارع خملويف سليمان بن حاسني زوبري
 اليوم االول و الثاين احلي اجلديد غضبان امساعيل

قطعة342حي  جبغيط عبد احلميد  اليوم االول و الثاين 
1945 ماي 08حي  زواوي رابح  اليوم االول و الثاين 

 فرجيوة
 اليوم االول و الثاين 95حتصيص قطعة رقم  زيد فارس

 اليوم االول و الثاين شلرع صالح جبري بيوض فتيحة
 اليوم االول و الثاين تسدان حدادة اودينة عياش تسدان حدادة

 اليوم االول و الثاين عني البيضاء حريش بوملحة عبد النور عني البيضاء حريش
 اليوم االول و الثاين امحد راشدي شباح عبد اهلل امحد راشدي

 اليوم االول و الثاين حي اخلربة بن دريدي عبد اهلل ميلة
 اليوم االول و الثاين شارع مسبوط الطيب دعماش هشام تسالة دلطاعي
 اليوم االول و الثاين بين عفاق غيموز رمضان ترعي بينان

 سيدي مروان
 اليوم االول و الثاين مشتة الكبرية تبوب عبد الرمحن
 اليوم االول و الثاين سيدي مروان بوعدام عبد اهلل

 الرواشد

 

 اليوم االول و الثاين الرواشد خولة عبد اجمليد
 اليوم االول و الثاين الرواشد العايب بالل

 اليوم االول و الثاين القرارم قوقة بو فلغة حمي الدين القرارم قوقة
 اليوم االول و الثاين عمرية اراس العايب جنيب عمرية اراس

 اليوم االول و الثاين  مسكن 128حي  قشيشو سفيان زغاية
 


