
 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل( 

 بلديـة عين الدفلى

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 201106 جويلية 10  شارع فلسطين مخبــزة داد أحمد 10
 2106 جويلية 10  شارع األمير عبد القادر مخبــزة عنصر جمال 12
 2106 جويلية 10  حي خياط مخبــزة مداني موسى 10
 2106 جويلية 10  حي االخوة شوال مخبــزة حمادي اعمر 14
 2106 جويلية 10  جسر الباشا محطة وقود اهلل  احمد سايح بوعبد 10
 2106 جويلية 10  فرقة الضايا محطة وقود عابد حفال 16
 2106 جويلية 10  حي خياط مواد غذائية عامة محمودي لخضر 10
 2106 جويلية 10  فيفري 24شارع  مواد غذائية عامة العربي عقيل رشيد 10
 2106 جويلية 10  حي عطافي بلقاسم مواد غذائية عامة ميرايمي دحمان 10
 2106 جويلية 10  شارع مروان أحمد مواد غذائية عامة الباقيقمان عبد  01
 2106 جويلية 10  حي حاج صدوق مواد غذائية عامة قاضي زهرة 00
 2106 جويلية 10  شارع الزنداري مواد غذائية عامة عبادة بلخضر 02
 2106 جويلية 10  حي مازوني مواد غذائية عامة تاحي محمد أمين 00
 2106 جويلية 10  فرقة الفغايلية مواد غذائية عامة القادرزحاف عبد  04
 2106 جويلية 10  حي الزنداري مواد غذائية عامة سمان ناصر 00
 2106 جويلية 10  حي االخوة شوال خضر و فواكه برشوي عبد اهلل 06
 2106 جويلية 10  شارع محمد الخامس خضر و فواكه حمادو بوعالم 00
 2106 جويلية 10  مسكن 211حي  قصابة قصار بلقاسم 00
 2106 جويلية 10  شارع األمير عبد القادر قصابة تاحي علي  00

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة الروينـــــــــــة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106 جويلية 10  شارع الشهداء مخبزة صناعية ازيان نور الدين 10

 2106 جويلية 10  حي الجسرين مخبزة صناعية رمالي رضا 12

 2106 جويلية 10  14الطريق الوطني رقم  مطعم بن سعيد عبد القادر 10

 2106 جويلية 10  ساحة أول ماي مواد غذائية عامة بنور محمد 14

 2106 جويلية 10  شارع الشهداء مواد غذائية عامة بن سعيد ياسين 10

 2106 جويلية 10  شارع الشهداء مواد غذائية عامة طرفي أحمد 16

 2106 جويلية 10  شارع أول نوفمبر مواد غذائية عامة برابح عبد اهلل 10

 2106 جويلية 10  حي غالب بوزار مواد غذائية عامة بن كردرة أحمد 10

 2106 جويلية 10  حي النهضة مواد غذائية عامة بن عائشة معطي فاتح 10

 2106 جويلية 10  حي سيدي حمو مواد غذائية عامة فرصاوي يوسف 01

 2106 جويلية 10  شارع الشهداء خضر وفواكه ملياني الصامت 00

 2106 جويلية 10  شارع الشهداء قصابة خربة نور الدين 02

 2106 جويلية 10  شارع الشهداء قصابة مقروزي الحاج 00

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة زدين

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106 جويلية 10  المركز الجديد مخبزة صناعية شيخاوي جياللي 10

 2106 جويلية 10  فيفري 24شارع  مواد غذائية عامة بلخوخ محمد 12

 2106 جويلية 10  المركز القديم مواد غذائية عامة بوطاقة أحمد 10

 2106 جويلية 10  المركز الجديد بائع الدجاج برادع حميد 14

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة الماين

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106 جويلية 10  الماين مركز غاز البوتان رحماني عبد الحميد 10

 2106 جويلية 10  الماين مركز مواد غذائية عامة جعيداني فاطمة 12

 2106 جويلية 10  فرقة المخفي مواد غذائية عامة تبوب عبد القادر 10

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة جليدة

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106 جويلية 10  جليدة مركز مخبـــــــزة توبرينات محفوظ 10
 2106 جويلية 10  شارع بلحاج بن يوسف جليدة مخبـــــزة مبدوعة محمد 12
 2106 جويلية 10  جليدة مركز محطة وقود بوقطيفة عبد القادر 10
 2106 جويلية 10  جليدة مركز محطة وقود رايس جياللي 14
 2106 جويلية 10  جليدة مركز مـــــمطع سعدي بختة 10
 2106 جويلية 10  مشروع مسكن تساهمي  مواد غذائية عامة قاسمي بن ميرة 16
 2106 جويلية 10  شارع بسكري مواد غذائية عامة ميرابطي موسى 10
 2106 جويلية 10  اجتماعي  مسكن  00مشروع  مواد غذائية عامة حاج محمد يوسف 10
 2106 جويلية 10  القرية الفالحية جليدة مواد غذائية عامة نون الحاج 10
 2106 جويلية 10  جليدة مركز مواد غذائية عامة بن طيبة محمد 01
 2106 جويلية 10  شارع االخوة مقدم مواد غذائية عامة عبد الصمد صادق بن عباس 00

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
المحليـةوزارة الداخلية و الجماعـات   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بوراشد

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2100جويلية  10  زــــوراشد مركـــب زةــــــــمخبـ قــــقاضي توفي 10
 2100جويلية  10  زــبــوراشد مركـــ زةــــــــمخبـ قاضي محمـــــد 12
 2100جويلية  10  زمركــــ حوش القايد زةــــــــمخبـ بـرادعي احمــــد 10
 2100جويلية  10  ـزـوراشد مركــبـــ مواد غذائية عامة كبير جياللي  14
 2100جويلية  10  زـــــوراشد مركـــب مواد غذائية عامة قاضي عبد القادر  10
 2100جويلية  10  زــــــكوراشد مر ـــب مواد غذائية عامة قاضي محمد بن طاهر 16
 2100جويلية  10  زـــــوراشد مركـــب مواد غذائية عامة زنداقي محمد 10
 2100جويلية  10  بوراشد ــادةفرقـــــة  الونــ مواد غذائية عامة بشارف علي  10
 2100جويلية  10  فرقة كدية الزبوج بوراشد مواد غذائية عامة الح عبد الغني م 10
 2100جويلية  10  حوش القايد بوراشد مواد غذائية عامة سلمان مصطفى  01
 2100جويلية  10  زـــوراشد مركـــب ةقصـابــــــ مغراوي محمد 00

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة جمعة اوالد الشيخ

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2100 جويلية 10  الجمعة مركز مواد غذائية عامة  عبد القادر خداوي لخضر 10

 2100 جويلية 10  الجمعة مركز مواد غذائية عامة  بوبكر فاطمة 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة العامرة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106 جويلية CNEP  10حي  مخبـــــــزة دحمان أحمد 10
 2106 جويلية 10  تعاونية عقارية 91حي  مخبـــــــزة جلولي علي 12
 2106 جويلية 10  حي سيدي مرزوق مخبـــــــزة محنون محمد 10
 2106 جويلية 10  مسكن 01حي  مطعم يوسفي محمد 14
 2106 جويلية 10  العامرة مركز مواد غذائية عامة أسواق العامرة ش.ذ.م.م  10
 2106 جويلية 10  المركز التجاري مركز مواد غذائية عامة حدوش عبدالقادر 16

 4مسكن عمارة أ رقم  01حي ب  مواد غذائية عامة فياللي محمد 10
 ص.و.ت.إ

 2106 جويلية 10 

 2106 جويلية 10  مركز مواد غذائية عامة بدراني جياللي 10
 2106 جويلية 10  حي المستقبل مواد غذائية عامة بوكدرون بن يوسف 10
 2106 جويلية 10  تجزئة التمامرة مواد غذائية عامة بوعلي محمد 01
 2106 جويلية 10  فيالليتعاونية عقارية آفاق حي اإلخوة  مواد غذائية عامة بوعالم لطيفة 00
 2106 جويلية 10  04حي الملعب الجديد رقم  مواد غذائية عامة نجار محمد 02
 2106 جويلية 10  سوق المغطاة مواد غذائية عامة لعري أحمد 00
 2106 جويلية 10  شارع برادع عبدالقادر مواد غذائية عامة فياللي خيرة 04
 2106 جويلية 10  شارع أحمد مدغري مواد غذائية عامة يوسفي بلقاسم 00
 2106 جويلية 10  فرقة اوالد احمد مواد غذائية عامة تمارية معمر 06
 2106 جويلية 10  جوان 01شارع  قصابة قلواز ياسين 00
 2106 جويلية 10  شارع أحمد مدغري قصابة نومري مراد 00
 2106 جويلية 10  شارع عبد اهلل مشاليخ قصابة مالك عبد القادر 00

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة المخاطرية

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز زةــــمخب عثماني احمد 10

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز غاز البوتان مطاي محمد 12

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز مواد غذائية عامة محمد لوقاسي 10

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز م.غ.ع + خضر وفواكه مدرس سفيان  14

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز مواد غذائية عامة أحمد مطاي  10

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز  مواد غذائية عامة  مقران أحمد  16

 2106 جويلية 10  فرقة الحمادشية  مواد غذائية عامة  قدار خديجة زوجة مدرس 10

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز مواد غذائية عامة  مدبر محمد  10

 2106 جويلية 10  المخاطرية مركز قصابـــة  شمالل علي  10
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة عريب

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم

 2106 جويلية 10 شارع علي ماحين عريب ــزةمخبـــــ يحي محمد نور الدين 10
 2106 جويلية 10 حي الزاوية غاز البوتان  سعدي محمد 12
 2106 جويلية 10 شارع على ماحين عريب مواد غذائية عامة طيابين سمير 10
 2106 جويلية 10 حي المسجد العتيق مواد غذائية عامة  محمد قرياتي بلقاسم 14
 2106 جويلية 10 عريب مركز مواد غذائية عامة غزيزو توفيق  10
 2106 جويلية 10 حي الزاوية  مواد غذائية عامة  تمطاوسين محمد  16
 2106 جويلية 10 حي الزاوية مواد غذائية عامة  صالل حليمة  10
 2106 جويلية 10 حي التعاونية عريب  مواد غذائية عامة  زراولة أمين  10
 2106 جويلية 10 شارع عزيزو عبد القادر  مواد غذائية عامة  دهنجي بوعالم  10
 2106 جويلية 10 12حي المهارة  مواد غذائية عامة قويدر عيسى عبد اهلل 01
 2106 جويلية 10 السوق المغطاة عريب  خضر و فواكه بن عدة زيان 00
 2106 جويلية 10 السوق المغطاة عريب خضر وفواكه  عماريش محمد  02

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة مليانـــــــة
 

 الرقم اللقب و اإلسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 أوناصر جمال مخبزة  حي العناصر مليانة 2106 جويلية 10 

 02 تيمطاوسين مصطفى مخبزة شارع بن تيفور مليانة 2106 جويلية 10 

 03 سرير الحرتسي محمد  مخبزة  حي الحمامة مليانة  2106 جويلية 10 

 04 وعدية زهير   مخبزة مير عبد القادر مليانة شارع اال 2106 جويلية 10 

 10 كيرلي خيرالدين مخبزة  مليانة  شارع عبد الحميد بويربو 2106 جويلية 10 
 16 بن قرانة محمد  محطة خدمات  حي العناصر مليانة 2106 جويلية 10 
 10 محمدبونقاب  مواد غذائية عامة  حي باب الغربي مليانة 2106 جويلية 10 
 10 سرير الحرتسي عبد القادر مواد غذائية عامة  حي باب الغربي مليانة 2106 جويلية 10 
 10 بوشوكة فيصل  مواد غذائية عامة  مليانةر شارع االمير عبد القاد 2106 جويلية 10 
 01 قصطالي محفوظ  مواد غذائية عامة  شارع باستور مليانة 2106 جويلية 10 
 00 حمزة عبد الكريم مواد غذائية عامة  شارع الشمال مليانة 2106 جويلية 10 
 02 كوماس ابراهيم  مواد غذائية عامة  شارع بن تيفور مليانة  2106 جويلية 10 
 00 زرايف عبد القادر  مواد غذائية عامة  حي العناصر مليانة 2106 جويلية 10 

 04 معمر سيد احمد مواد غذائية عامة  حي العناصر مليانة  2106 جويلية 10 
 00 عبد اهلل عثمان محمد  مواد غذائية عامة  شارع قنيش مليانة  2106 جويلية 10 
 06 طرابلس. زهير مواد غذائية عامة  شارع المير عبد القادر مليانة  2106 جويلية 10 
 00 حمايدية احمد  مواد غذائية عامة  شارع باستور مليانة  2106 جويلية 10 
 00 كاتب محمد  مواد غذائية عامة  شارع شرشالي مليانة  2106 جويلية 10 
 00 بن سعيد دحمان  مواد غذائية عامة  شارع اول نوفمبر مليانة  2106 جويلية 10 



 21 فقير جمال  مواد غذائية عامة  شارع جاب روحو مليانة  2106 جويلية 10 
 20 بن شعبان محمد  مواد غذائية عامة  حي زوقالة مليانة  2106 جويلية 10 
 22 طهراوي محمد  مواد غذائية عامة  حي زوقالة مليانة  2106 جويلية 10 
 20 جمعي رشيد  مواد غذائية عامة  شارع مغراوة جياللي مليانة  2106 جويلية 10 
 24 ربيكة زغلة  مواد غذائية عامة  عبد القادر مليانة  ميرشارع اال 2106 جويلية 10 
 25 أوبختة عبد القادر  مواد غذائية عامة  شارع الجمهورية مليانة  2106 جويلية 10 
 26 حاج محمد نبيل  مواد غذائية عامة  شارع الجمهورية مليانة  2106 جويلية 10 
 27 إلياسعبد الصمد  مواد غذائية عامة  حي العناصر مليانة  2106 جويلية 10 
 28 بونواحين عمر مواد غذائية عامة  شارع قنيش مليانة  2106 جويلية 10 
 29 بن يمينة أحمد  مواد غذائية عامة  طريق الملعب مليانة  2106 جويلية 10 
 30 بوتريعة عبد الحكيم  مواد غذائية عامة  حي العناصر مليانة  2106 جويلية 10 
 31 العيشوني مصطفى  مواد غذائية عامة  شارع باستور مليانة  2106 جويلية 10 
 32 كراش عبد القادر مواد غذائية عامة  شارع حمدان باطل مليانة  2106 جويلية 10 
 33 مكي أحمد  مواد غذائية عامة  شارع بن تيفور مليانة  2106 جويلية 10 
 34 العربي بوعمران فتيحة  مواد غذائية عامة  حي زوقالة مليانة  2106 جويلية 10 
 35 ويحي عادل ب فواكه  خضر و شارع أوسعيد مليانة  2106 جويلية 10 
 06 بواشري محفوظ خضر مخللة شارع مغراوة مليانة 2106 جويلية 10 

 00 تتبيرت عبد القادر  خضر وفواكه  شارع مغراوة مليانة  2106 جويلية 10 

 00 مكالتي الحاج  خضر وفواكه  شارع اوسعيد مليانة  2106 جويلية 10 

 00 بلكاتب أحمد  قصابة  شارع شرشالي مليانة  2106 جويلية 10 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بن عــــــالل 
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 أولعربي عبد القادر  مواد غذائية عامة  الشارع الرئيسي  2106 جويلية 10 

 12 حمدي بختة مواد غذائية عامة  بن عالل مركز 2106 جويلية 10 

 03 زرايف بلحاج مواد غذائية عامة  االمير عبد القادرشارع  2106 جويلية 10 

 04 حاج اعمر سفيان  مواد غذائية عامة  بن عالل مركز 2106 جويلية 10 

 05 بوسعيدي محمد مواد غذائية عامة  بن عالل مركز 2106 جويلية 10 

 06 قري يحي يمينة مواد غذائية عامة  شارع عبد اهلل بوعمران  2106 جويلية 10 

 10 بوعشرية جمال  مواد غذائية عامة  بن عالل مركز 2106 جويلية 10 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بومدفــــــع

 الرقم اللقب و اإلسم  نوع النشاط العنوان المداومة تاريخ

 10 مقيدش علي مخبزة شارع احمد ملحة 2106 جويلية 10 

 12 ؤادفبن مالك  مخبزة شارع األمير عبد القادر 2106 جويلية 10 

 10 علي امبارك احمد مخبزة 12التجزئة رقم  2106 جويلية 10 

 14 روزي جياللي مخبزة حي المحطة 2106 جويلية 10 

 10 عياش ابراهيم مواد غذائية عامة 12التجزئة رقم  2106 جويلية 10 

 16 مقار يوسف مواد غذائية عامة 10التجزئة رقم  2106 جويلية 10 

 10 بن محمود محمود مواد غذائية عامة فيفري 24حي  2106 جويلية 10 

 10 محمد الشيكر مواد غذائية عامة حي المحطة 2106 جويلية 10 
 10 بن عمر يحي مواد غذائية عامة حي البرج 2106 جويلية 10 
 01 بن عودة كمال مواد غذائية عامة حي المحطة 2106 جويلية 10 
 00 مقار زكريا مواد غذائية عامة 12التجزئة رقم  2106 جويلية 10 
 02 عبد الرحمان محفوظ مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي 2106 جويلية 10 
 00 العالية خيرة مواد غذائية عامة فيفري 24حي  2106 جويلية 10 
 04 بن مداح رفيق مواد غذائية عامة شارع اول نوفمبر 2106 جويلية 10 
 00 سحنون مبروك قصابة الشارع الرئيسي 2106 جويلية 10 
 06 سحنون شيكر قصابة شارع األمير عبد القادر 2106 جويلية 10 
 00 رحمون نور الدين قصابة حي المحطة 2106 جويلية 10 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة الحسينية 
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 01 عمي عيسى توفيق مواد غذائية عامة  حي غالي عبد القادر  2106 جويلية 10 

 02 بن يوسف زهرة  مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر  2106 جويلية 10 

 03 جنادي عائشة مواد غذائية عامة القرية الفالحية  2106 جويلية 10 

الزبوجواد  2106 جويلية 10   04 بوخاتم فاطمة الزهراء  مواد غذائية عامة 
 05 بلحسن محمد مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي  2106 جويلية 10 
 06 شنوي محمد مواد غذائية عامة  حي واد الزبوج 2106 جويلية 10 
 10 المقدم أحمد مواد غذائية عامة القرية الفالحية  2106 جويلية 10 

 10 حليمي زوبيدة مواد غذائية عامة القرية الفالحية  2106 جويلية 10 
 10 بوشقيق عبد القادر مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر 2106 جويلية 10 
 01 بلغاليا الحاج مواد غذائية عامة حي غالي عبد القادر 2106 جويلية 10 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

ىــواليـة عيـن الدفل   
 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة حمام ريغة
 

 الرقم و اإلسم  اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 حاجي توفيق مخبزة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

 02 عبدلي محمد مخبزة الشارع الرئيسي  2106 جويلية 10 

 03 يوفيان شفيق مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

 04 بالة ابراهيم مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

 05 نقاقشة عبد القادر مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

ريغة مركز مقابل الدرك الوطني حمام 2106 جويلية 10   06 بالوان رشيد مواد غذائية عامة 

 07 ديباوي قدور مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

 08 عابد نبيل   مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 
 09 حمتاني بشير مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 
 10 دايد فروجة مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 
 00 حمي مجدوب سفيان مواد غذائية عامة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

 02 عياشي بن يوسف قصابة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 
 00 المقدم زوبير  قصابة حمام ريغة مركز 2106 جويلية 10 

 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة عين البنيان

 

 الرقم اللقب و اإلسم  نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 خثير عبد القادر مخبزة حي الحرية 2106 جويلية 10 

 12 حمدان عبد الرزاق مخبزة الشارع الرئيسي 2106 جويلية 10 

 10 بلقرقيط عبد الحق مواد غذائية عامة عين البنيان مركز 2106 جويلية 10 

 14 مشري لخضر مواد غذائية عامة عين البنيان مركز 2106 جويلية 10 

غذائية عامةمواد  عين البنيان مركز 2106 جويلية 10   10 تاونزة محمد 

 16 بن خيرة مصطفى مواد غذائية عامة عين البنيان مركز 2106 جويلية 10 

 10 خثير محمد مواد غذائية عامة عين البنيان مركز 2106 جويلية 10 

 10 بيداوي محمد ياسين مواد غذائية عامة عين البنيان مركز 2106 جويلية 10 
الحريةحي  2106 جويلية 10   10 كليل عبد الحميد مواد غذائية عامة 
 01 البعة فؤاد مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي 2106 جويلية 10 
 00 كريو حكيم مواد غذائية عامة الشارع الرئيسي 2106 جويلية 10 
يوسف قزرو  قصابة  الشارع الرئيسي  2106 جويلية 10   02 
 00 وامري امحمد قصابة الشارع الرئيسي 2106 جويلية 10 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة عين التركي

 

 الرقم اإلسم و  اللقب نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 يعقوب يمينة  مخبزة  عين التركي مركز 2106 جويلية 10 
 12  بن زهرة أحمد   مخبزة حي سيدي بوزبوجة 2106 جويلية 10 

 10 حمادي عبد القادر  مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة  2106 جويلية 10 

 14 عبد اهلل عثمان محمد مواد غذائية عامة عين التركي مركز 2106 جويلية 10 

 10 يعقوب محمد مواد غذائية عامة حي تيزي وشير 2106 جويلية 10 

 16 عاشور عبد القادر مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة 2106 جويلية 10 

 10 بوكدرون الحاج   مواد غذائية عامة عين التركي مركز 2106 جويلية 10 

عبدالرزاقسنوسي  مواد غذائية عامة حي سيدي بوزبوجة 2106 جويلية 10   10 
 10 بن هنور محمد مواد غذائية عامة حي تيزي وشير 2106 جويلية 10 
 01 بوركيزة رشيد مواد غذائية عامة عين التركي مركز 2106 جويلية 10 
 00 الجزيري ابراهيم مواد غذائية عامة عين التركي مركز 2106 جويلية 10 
غذائية عامةمواد  عين التركي مركز 2106 جويلية 10   02 بن هنور بوعمرة 
ة ـــــقصاب عين التركي مركز 2106 جويلية 10   00 تتبيرت يهية 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة العطاف 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

العطاف 0004ماي  10حي  2106 جويلية 10    10 مرهوني نور الدين مخبزة 
 12 كبدي بلقاسم مخبزة شارع محمد خميستي العطاف 2106 جويلية 10  
 10 صامت عائشة مخبزة شارع محمد بوزار العطاف 2106 جويلية 10  
 14 عكوش مريم مخبزة شارع الشهداء العطاف 2106 جويلية 10  
 10 ازيان عبد القادر غاز البوتان طريق بني بودوان 2106 جويلية 10  
ة الوقودطمح حي سيدي بوعبيدة 2106 جويلية 10   16 ازيان مختار 
 10 حمرات محمد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي 2106 جويلية 10 
 10 تقية عمر مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي 2106 جويلية 10 
 10 قوادري محمد العيد مواد غذائية عامة حي الشيخ بن يحي 2106 جويلية 10 

 01 عجاج معمر مواد غذائية عامة شارع أحمد باشوشي 2106 جويلية 10 

عودةالعايبي  مواد غذائية عامة شارع أحمد القسنطيني 2106 جويلية 10   00 

 02 بن غالية بن عودة  مواد غذائية عامة شارع سي خالد 2106 جويلية 10 
 00 غريب اهلل عمار مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار 2106 جويلية 10 
 04 زيان حمو عبد القادر مواد غذائية عامة شارع محمد بوزار 2106 جويلية 10 
غذائية عامةمواد  شارع اإلستقالل 2106 جويلية 10   00 قروي عبد الغني 
 06 عثماني بن عبد اهلل مواد غذائية عامة القرية الفالحية اوالد موسى 2106 جويلية 10 
 00 نقلي لطرش خضر وفواكه القرية الفالحية اوالد موسى 2106 جويلية 10 
 00 ستي غنية خضر وفواكه شارع حسيبة بن بوعلي 2106 جويلية 10 
 00 الزدامي مجيد قصابة شارع اإلستقالل 2106 جويلية 10 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة تيبركانين 
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 عربوش أبو بكر  مواد غذائية عامة تبركانين مركز 2106 جويلية 10 

 12 بوعالم الصامت محمد مواد غذائية عامة الحي البلدي  2106 جويلية 10 

 10 تويمر محمد  مواد غذائية عامة فرقة اوالد علي 2106 جويلية 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة العبادية
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

26حي سي بوعالم رقم 2106 جويلية 10  صناعيةمخبزة    10 ولجة عبد النور  
 12 قيراط جيهاد مخبزة صناعية حي التضامن 2106 جويلية 10 
 10 داودي احمد  مخبزة صناعية شارع عوامر محمد 2106 جويلية 10 
 14 بن دري أحمد  مخبزة صناعية شارع عوامر محمد 2106 جويلية 10 
ة الوقودطمح شارع الجياللي بونعامة  2106 جويلية 10   10 حمداني عمر 
 16 فتاح جلول غاز البوتان شارع سي علي 2106 جويلية 10 
 10 بوهراوة محمد غاز البوتان طريق تاشتة 2106 جويلية 10 
 10 حوست شريف مواد غذائية عامة شارع عوامر محمد 2106 جويلية 10 
 10 فتاح عودة مواد غذائية عامة شارع الجياللي بونعامة 2106 جويلية 10 
 01 مداور شريف مواد غذائية عامة طريق تاشتة 2106 جويلية 10 
 00 بلحاجي عمر مواد غذائية عامة طريق تاشتة 2106 جويلية 10 
 02 حبيبش ميلود مواد غذائية عامة الحي البلدي 2106 جويلية 10 
 00 رشاشو عبداهلل مواد غذائية عامة حي التضامن 2106 جويلية 10 
 04 الهاشمي ناقة مغازة طريق العامرة 2106 جويلية 10 
 00 سماري عمر مواد غذائية عامة حي سيدي ساعد 2106 جويلية 10 

 

 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة تاشتة
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 عقلوش بختة مخبزة صناعية تاشتة مركز 2106 جويلية 10 

مركز 10المحل رقم 2106 جويلية 10   12 حساين ميرة مواد غذائية عامة 

بوعالمبكة  مواد غذائية عامة تاشتة مركز 2106 جويلية 10   03 

 04 هنين محمد مواد غذائية عامة تاشتة مركز 2106 جويلية 10 

 05 مرساوي فاطمة مواد غذائية عامة تاشتة مركز 2106 جويلية 10 

 06 نواري محمد مواد غذائية عامة بقعة أوالد علي 2106 جويلية 10 

 

 

 

 

 

 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الداخلية و الجماعـات المحليـةوزارة   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6100 )عيد االستقالل(

 بلديـة عين بويحي 
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 بربارة أحمد مواد غذائية عامة عين بويحي مركز 2106 جويلية 10 

 02 صالح جالل مواد غذائية عامة عين بويحي مركز 2106 جويلية 10 

 03 بربارة سفيان مواد غذائية عامة عين بويحي مركز 2106 جويلية 10 

 04 بكرالس خالد مواد غذائية عامة عين بويحي مركز 2106 جويلية 10 

 10 شرير رابح مواد غذائية عامة عين بويحي مركز 2106 جويلية 10 

 16 شطوح عبدالقادر مواد غذائية عامة شارع الشهداء 2106 جويلية 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بطحية 
 

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان المداومةتاريخ 

 10 شايب بصو عبد القادر مخبزة بطحية مركز   2106 جويلية 10 

 02 بشير شريف أحمد غاز البوتان بطحية مركز 2106 جويلية 10 

 10 بشير شريف محمد مواد غذائية عامة بطحية مركز   2106 جويلية 10 

مركزبطحية    2106 جويلية 10   14 باقل خالد مواد غذائية عامة 

 10 نصيلي بن ميرة مواد غذائية عامة بطحية مركز   2106 جويلية 10 

 16 فراح أحمد خضر وفواكه بطحية مركز   2106 جويلية 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة الحسنية
  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 غليب أحمد مواد غذائية عامة الحسنية مركز 2106 جويلية 10 

 12 بلعايب عبد الرحمان  مواد غذائية عامة الحسنية مركز 2106 جويلية 10 

 10 بوزفور منصور  مواد غذائية+غاز البوتان الحسنية مركز 2106 جويلية 10 

 
 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بلعاص
 

  

 الرقم اللقب و االسم نوع النشاط العنوان تاريخ المداومة

 10 معيزي يوسف مواد غذائية عامة بلعاص مركز 2106 جويلية 10 

 12 شرابي أحمد  مواد غذائية عامة بلعاص مركز 2106 جويلية 10 

 
 
 
 
 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة جندل

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 شارع بلحاج عابد جندل مخبزة منور حاجي 10
 2106جويلية 10 شارع بن سيدي عيسى مخبزة مقاريز الزهرة 12
 2106جويلية 10 شارع بلوناس محمد غاز البوتان بن عزيزة محمد 10
 2106جويلية 10 شارع بلوناس محمد محطة خدمات حمليلي أحمد 14
 2106جويلية 10 طريق المدية جندل  10تجزئة رقم  مطعم شيبوط عبد القادر  10
 2106جويلية 10 حي شباك جلول جندل  غذائية عامةمواد  سحنون سيداحمد 16
 2106جويلية 10 شارع بن بجة مواد غذائية عامة علي اغا شريفة 10
 2106جويلية 10 شارع شباك جلول مواد غذائية عامة عكرمي جمال 10
 2106جويلية 10 حي لطفي مواد غذائية عامة بن نواعي لخضر  10
 2106جويلية 10 حي الدردارة عامةمواد غذائية  حمادوش لخضر 01
 2106جويلية 10 حي الملعب  خضر و فواكه العابدي رابح 00
 2106جويلية 10 حي الملعب اللحوم و الدواجن الطاهر علي اعمر 02

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة واد الشرفاء

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مركز مخبزة شكيرين  رمضان   10
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مركز غاز البوتان شكيرين جلول  12
 2106جويلية 10 بونعامة محطة خدمات سبع محمد ورثة 10
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مطعـــم عبدلي عماد 14
 2106جويلية 10 بونعامة مطعـــم عماري سيد علي  10
 2106جويلية 10 عمورة مركز مواد غذائية  عمور ميلود 16
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مركز مواد غذائية  برقية طاهر 10
 2106جويلية 10 عمورة مركز مواد غذائية  شناف حناشي 10
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مركز مواد غذائية  فقير رزيقة  10
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مركز قصابة محمد بلمباركي 01
 2106جويلية 10 واد الشرفاء مركز اللحوم و الداجن بلمباركي محمد 00
 2106جويلية 10 عمورة مركز الدواجناللحوم و  شيخي ميسوم  02

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بربوش

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 الشارع الرئيسي بوقفطان محمد مخبزة جالم محمد 10

 2106جويلية 10 12شارع بطاهر رقم  مواد غذائية عامة غزالي عمر 12

 2106جويلية 10 بربوش مركز مواد غذائية عامة دحماني اعمر 10

 2106جويلية 10 بربوش مركز مواد غذائية عامة خياطي محمد 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة عين األشياخ

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 حي مصطفى فروخي  مخبزة محمددراج  10

 2106جويلية 10 قرية االشياخ مخبزة شيبوط عبد الحليم  12

 2106جويلية 10 حي لكادات غاز البوتان سبيح عمار 10

 2106جويلية 10 قرية لشياخ  مواد غذائية عامة  شرير محمد 14

 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر  مواد غذائية عامة  خفي علي   10

 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر  مواد غذائية عامة  قادة احمد 16

 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر  قصابة  بوخمسة كريم  10

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة عين السلطان
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10  عين السلطان اوالد بلقاسم مخبزة صناعية قعلي بورقعة زرو  10

 2106جويلية 10 واد الشعيبة غاز البوتان ناصي بوعالم 12

 2106جويلية 10 عين السلطان مركز بيع الدواجن بن حاج امحمد حسين 10

 2106جويلية 10 عين السلطان مركز قصابـــــة بن سونة عبد الكريم 14

 2106جويلية 10 عين السلطان مركز مواد غذائية عامة حابي احمد 10

 2106جويلية 10 واد الشعبية مواد غذائية عامة شمبازي عائشة 16

 2106جويلية 10 عين السلطان خضر وفواكه شملة جلول 10

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة واد الجمعة

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 القرية الفالحية  مواد غذائية عامة قديان عبد اهلل 10

 2106جويلية 10 القرية الفالحية مواد غذائية عامة قسوم عبد القادر 12

 2106جويلية 10 مطماطــــــــــــة مواد غذائية عامة زناتي جوهر 10

 2106جويلية 10 مطماطــــــــــــة غذائية عامةمواد  بوبكر احمد 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة خميس مليانة

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 شارع مالكي سرحان  مخبزة حمداني أحمد 10
 2106جويلية 10 شارع بوعمراني  مخبزة دحماني توفيق  12
 2106جويلية 10 شارع بلسعدي مخبزة فرنيني الياس 10
 2106جويلية 10 شارع بلسعدي مخبزة نورة حكيم 14
 2106جويلية 10 شارع غيدة بن يوسف مخبزة دوزيدية بوعالم 10
 2106جويلية 10 شارع حمادي بن شرقي  مخبزة ايت اودية قاسي  16
 2106جويلية 10 الحي البلدي سيدي مناد غاز البوتان موجد محمد 10
 2106جويلية 10 شارع بلسعدي عبد القادر محطة وقود لراشيش عبد القادر 10
 2106جويلية 10 شارع بلسعدي عبد القادر مطعــــــــــم حاج عليم الهادي 10
 2106جويلية 10 شارع بلسعدي عبد القادر مواد غذائية عامة دربيل الطيب  01
 2106جويلية 10 حي الدردارة  مواد غذائية عامة شرقي أحمد 00
 2106جويلية 10 حي السالم مواد غذائية عامة زياني محمد  02
 2106جويلية 10 شارع طهراوي بن ميرة مواد غذائية عامة عامر سحنون 00
 2106جويلية 10 حي حاليمي مواد غذائية عامة مصطفى قوادري مجاهد 04
 2106جويلية 10 عمارة الوئام حي سوفاي مواد غذائية عامة لفراس محمد 00
 2106جويلية 10 أوت 21شارع  مواد غذائية عامة رحلي أعمر 06
 2106جويلية 10 حي الحدائق مواد غذائية عامة حوحاش فاطمة 00
 2106جويلية 10 حي لكادات مواد غذائية عامة عيساوي أحمد 00
 2106جويلية 10 ارع العقيد بوقارةش خضر و فواكه حباك بن عيسى 00
 2106جويلية 10 شارع مالكي خضر و فواكه بلهتهات اوعيسى 21
 2106 جويلية10 حي السالم قصابة مناد فضيل  20
 2106جويلية 10 شارع بلسعدي قصابة مكالتي خالد 22



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة سيدي لخضر

 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 10تجزئة رقم  مخبزة محمد بن عدة 10

 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر مخبزة بلونة عبد القادر 12

 2106جويلية 10 14الطريق الوطني رقم  محطة الوقود نحازية رمضان 10
 2106جويلية 10 وسط المدينة محطة الوقود عامرين العربي 14
 2106جويلية 10 وسط سيدي لخضر مواد غذائية عامة اوزقزو علي 10
 2106جويلية 10 شارع حشامة مواد غذائية عامة محمد بوزيان عبد الرزاق 16
 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر مواد غذائية عامة اوباجي بالل 10
 2106جويلية 10 مسكن 40حي  مواد غذائية عامة جعفر مصطفى 10
 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر مطعــــــــــم بوعالمي  محمد 10
 2106جويلية 10 الشارع الرئيسي قصابـــــــــــة بوررقة  حسين 01
 2106جويلية 10 شارع اول نوفمبر قصابـــــــــــة طفياني محمد 00

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الجماعـات المحليـةوزارة الداخلية و   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة برج االمير خالد
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 حي النصر مخبزة   حميدي عبد السالم 10

 2106جويلية 10 فرقة اوالد علي غاز البوتان سيف احمد 12

 2106جويلية 10 برج االمير خالد مركز مطعــــــــــم دعاس الزاهي 10

 2106جويلية 10 برج االمير خالد مركز قصابـــــة تمار محمد 14

 2106جويلية 10 برج االمير خالد مواد غذائية عامة قطاش ام الخير 10

 2106جويلية 10 االمير خالد برج مواد غذائية عامة مدغاغ العيد 16

 2106جويلية 10 قرية الفالحية مواد غذائية عامة سيف احمد 10

 2106جويلية 10 برج االمير خالد مواد غذائية عامة خيال عائشة 10

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة طارق بن زياد
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 حي تانوت مخبزة مهري عبد القادر 10

 2106جويلية 10 الطريق الرئيسي محطة خدمات طيبوني محمد 12

 2106جويلية 10 طارق بن زياد مركز مطعـــــــم لوزي محمد 10

 2106جويلية 10 طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة+غاز البوتان مجبار بومدين 14

 2106جويلية 10 حي تانوت مواد غذائية عامة قرابن محمد 10

 2106جويلية 10 طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة صاب احمد 16

 2106جويلية 10 طارق بن زياد مركز مواد غذائية عامة جير بلقاسم 10

 2106جويلية 10 حي تانوت جانب الثانوية قصابــــــة تدرس عبد الغني 10
 

 

 

 
 
 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

 بلديـة بئر ولد خليفة
 

 تاريخ المداومة وانـالعن النشاط نوع  االسم اللقب و الرقم
 2106جويلية 10 بئر ولد خليفةشارع ابن باديس  مخبزة قيرود فواز 10

 2106جويلية 10 بئر ولد خليفة مركز غاز البوتان خبازي علي 12

 2106جويلية 10 شارع عبد الحميد بن باديس مطعـــــم حشادي محمد 10

 2106جويلية 10 بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة زاهد محمد 14

 2106جويلية 10 بئر ولد خليفة مركز مواد غذائية عامة حاج جياللي سعيدة 10

 2106جويلية 10 حي خوشي مواد غذائية عامة رحلي بدر الدين 16

 2106جويلية 10 بئر ولد خليفة مركز غذائية عامةمواد  قوجيل حسام 10

 2106جويلية 10 مركز البلدية خضر و فواكه عيوني عبد الرحمن 10

 2106جويلية 10 بئر ولد خليفة مركز قصابــــــة اوشبر سعيد 10

 
 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين التركي 

  خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10   عين التركيبلدية  بن رابح عايدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 العطافبلديـــــة  العلياوي سهام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية المخاطرية

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 المخاطريةبلدية  فقير خيرة   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 خميس مليانةبلدية  بوشاقور موسى بن يوسف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين السلطان

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 عين السلطانبلدية  عاشور وفاء   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة مركز

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 مليانة مركزبلدية  غانمي ف/ز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 العباديةبلدية  حروش شهرزاد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة النهارية من )10:11 سا-00:11 سا(
 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 عين الدفلىبلدية  بساكرية سارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بومدفع

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 16حي التجزئة رقم  كربازة محمد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية مليانة   

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  شارع االمير عبد القادر مليانة بوقرة فريدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية خميس مليانة

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 السالم خميس مليانةحي  قادة بن سلطان عبد الحميد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جندل

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  شارع بن سيدي عيسى ميسوم  بهناس زكريا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية سيدي لخضر

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  سيدي اخضر EPLFحي ملعب خيرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العامرة 

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  حي القرية الفالحية عزوز فتيحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية جليدة

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  جليدة مركز زعباط محفوظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عين الدفلى

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 الزنداري عين الدفلىشارع  طولبة كريمة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية بوراشد

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  بلديو بوراشد بوشامي مونيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية عريب

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10 عريببلدية  تونزة وهيبة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية الروينة

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العبادية

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  شارع باشا عمر حروش شهرزاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الديمقراطيـة الشعبيـةالجمهوريـة الجزائريـة 
 

وزارة الداخلية و الجمـاعات المحليـة    

 واليـة عين الدفلـى

 

 قائمة المداومين خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل(

  للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية لبلدية العطاف

   خالل الفترة الليلية من )00:11 سا-00:11 سا(
 

 

 العنوان الصيادلة تاريخ المداومة

6102جويلية  10  حي بوزار العطاف عبادني لخضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

ىــواليـة عيـن الدفل   

 قائمــة المداوميـن لموزعـي الحليـب

 "خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل("

 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 16
 الخميس حرشوني مونير 10
 عين األشياخ-جندل حركات أحمد 14
 زدين-العبادية-العطاف شوط فتحي  10
 العبادية-العامرة بدراني محمد 12
 سيدي لخضر ايماتيت عبد القادر 10
 العطاف زروقي عبد القادر 10
 مليانة-الخميس أقولمين عبد القادر 11
 عين الدفلى حمالوي رشيد 01
 مسكن عين الدفلى 601حي  مغراوي أحمد 00
 بوراشد بشارف عبد الرحمان 06
 الروينة بن مبارك رشيد 00
 العطاف محمودي اسماعيل 04
 عين الدفلى بريك بريك 00
 بئر ولد خليفة سعداوي جمال 02
 بومدفع-الخميس كرمة محمد 00
 عين بويحي لكحب مختار 00
 عين الدفلى لعروبي عبد الناصر 01
 العامرة هني أحمد 61
 سيدي لخضر هامل بوزيان 60
 زدين بن كورة حمزة  66
 عين الدفلى زوار عبد الرحمان 60
 مليانة  تخريست عبد القادر 64
 مليانة كلوش محمد 60
 جندل زرارقة عبد الرحمان 62
 بئر ولد خليفة خبازي أمين 60



 عين الدفلى عتو أمحمد 60
 عين الدفلى ولجة حسين 61
 ونيـــــــسملبنــــــــة   منصوري محمد 01

س
نيـــــــ

  و
ـــــــة

ملبنـ
 

 ملبنــــــــة  ونيـــــــس عربوش ملياني 00 
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس سايب عيسى 06
 ملبنــــــــة  ونيـــــــس براهيمي سفيان 00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
الجماعـات المحليـةوزارة الداخلية و   

ىــواليـة عيـن الدفل   

 

 

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج الحليب المبستر

 "خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل("
  
 

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

6102جويلية 10 الحليب المبستر ملبنة عريب 10  

ونيس ملبنة 12 المبستر الحليب  6102جويلية 10   

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

   ىــواليـة عيـن الدفل  

 

  

 قائمة المداومين لوحدات إنتاج السميد و مشتقاتـه 

 "خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل("
  

 
  

 تاريخ المداومة نوع النشاط االسم و اللقب الرقم

6102جويلية 10 السميد  و الدقيق وحدة سيم 10  

الظهرة وحدة 16 الدقيق و  السميد  6102جويلية 10   

    

 

 

 

 

 



 الجمهوريـة الجزائرية الديمقـراطية الشعبيـة
 وزارة الداخلية و الجماعـات المحليـة

   ىــواليـة عيـن الدفل  

 
   

 قائمة المداومين لمحطات الخدمات "نفطــــال"

 "خالل يوم 10 جويلية 6102 )عيد االستقالل("
  

 تاريخ المداومة البلديــــــة المتعامـــــل الرقم

6102جويلية 10 افــــالعط " نفطالDGالمسير المباشر " 10  

6102جويلية 10 خميس مليانة " نفطالDGالمسير المباشر " 16  

6102جويلية 10 دــــبوراش " زكارDGالمسير المباشر " 10  

6102جويلية 10 ةـــالروين " نفطالDGالمسير المباشر " 14  

6102جويلية 10 عـــبومدف " نفطالDGالمسير المباشر " 10  

 

 
ى   


