قـــــائمــــــة المخـــــابـــــــز المــــداومــــــة خـــــــالل
عطلة عيد األضحى المبارك2018
االسم واللقب

عنوان المحل التجاري

أيـــــام المداومة

بن زيان فاطمة الزهراء
حابي مرزوق
بقاش اكريم
سعيدي احمد
براهمي خالد
خواص محمد
خواص بوعالم
اكموسي لعزيز
بغدادي بوفلجة
كحللوا بلقاسم
محاسن ابو الفتوح
ناصري فوزي
بلحجر صالح
عبد الغني كمال
شديك بوسعد
منصوري اعمر
شبيلي زين الدين
بوحفصي مراد
شاب هللا علي
عيشوش وحيدة
بلحجر صالح
بوقطاية فؤاد
كريم سويسي
آكلي فتيحة
سليماني براهيم

الدبدابة الوسط
طريق الزاوية
حي المارنيجر
طريق الزاوية
شارع  102مسكن
حي الفتح بشار
حي الفتح بشار
بشار الجديد بشار
حي حوبة بشار
حي المراح
حي االصاد الجوية
حي قندهار بشار
حي الزريقات بشار الجديد
حي الجرف بشار
حي االنارة بشار
حي  102مسكن بشار
وسط المدينة
حي الجيهاني
حي قندهار
حي غراسة
حي القصر القديم
حي الفرسان بشار
حي المنطقة الزرقاء
حي البدر بشار
حي البدر بشار

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول

1

مناسبة
عطلة عيد
األضحى
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قائمــة المخابـز المداومة علـــى مستوى دوائر الوالية خـــــالل

عطلة عيد األضحى المبارك2018
االسم واللقب

أيـــــام المداومة

عنوان المحل التجاري

مناسبة
عطلة
عيد
األضحى

دائرة القنادسة

عشيبة فضيلة
بن سرحان يحي

اليوم االول
اليوم الثاني

وسط المدينة
حي المناجم القنادسة

"

"

"

"

دائرة لحمـــــــر
سعيدي لحبيب

حسيني بوجمعة

اليوم االول

وسط لحمــر
مشرع هواري بومدين
مشرع هواري بومدين

اليوم االول

"

"

"

"

عرق فـــراج
بركات عبد الرحمان

اليوم الثاني

عرق فراج
دائـــرة الواتـــة

رابحي عبد الغني

الحي الجديد الواتة

بوحميدي محمد

اقدال الواتة

عفان بشير

اقدال الواتة

بدار محمد
العرابي الزهرة
مداح محمد األمين
طالبي أحمد
بن احمد هشام

اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول

دائرة العبادلة
منطقة النشاطات التجارية
العبادلة
حي السالم العبادلة
حي بن هالل العبادلة
العبادلة

اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول
اليوم الثاني
اليوم االول

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

بلدية تاغيت
هنيني ام العيد
زاوي سفيان

تاغيت
"

اليوم االول
اليوم الثاني

2

"

"

"

"

فريج ميلود
بودربالة يوسف

دائرة بني عباس
وسط بني عباس
بني عباس

اليوم االول
اليوم الثاني

"
"

"
"

دائرة كرزاز

لعمش عبد الحق
صديقي جياللي

اليوم االول
اليوم الثاني

وسط كرزاز
وسط كرزاز

"
"

"
"

دائرة أوالد خضير
قومي عبد هللا
حاحي سالم

أوالد خضير

اليوم االول
اليوم الثاني

" "

"

"

"

"

دائرة اقلــــــــــي

محيوز مرزاق

اليوم االول
اليوم الثاني

وسط المدينة

"

"

دائرة بني ونيف
قلوم ابراهيم

مخبزة اول ماي بوسط المدينة

اليوم االول
اليوم الثاني

"

"

تبلبالة

بن نانة الشيخ

اليوم االول

وسط المدينة تبلبالة

"

"

بلدية القصابي
بوربابة محمد

وسط القصابي

عالوي احمد

تيمودي

اليوم الثاني

"

"

بلدية تيمودي

اليوم الثاني
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"

"

قـــائمــة تجــــــار المــــواد الغـــذائيــــة المداومــــة خـــــالل

عطلة عيد األضحى المبارك2018
االسم واللقب

عنوان المحل التجاري

يوم المداومة

بن أحمد مومن
الرميلي أمين
غويزي عبد القادر
بن دادة محمد
صديقي محمد
بوبكري الحبيب
مسيتير محمد
بخوش عبد الجواد
بن سالم رؤوف
مدكن أحمد
الغازي محمد
نصر الدين محمد
مخطاري براهيم
مخلوفي كمال
بن عامر الحاج
بنوشن أعمر
بن جيمة لحسن
كرزازي عبد الرحمان
سنيني جعفر
خالدي سعيد
نفاح حسين
الزوبير محمد
تليجي عبد الرحمان
موساوي عبد الرزاق
فالح بوزيان
بن شالط يوسف
بريك هشام
بن عمر مراد
شافي مصطفى
صويلح مصطفى
عالوي بالل
العوفي الشيخ
الهادف أحمد عبد الكريم
عالوي أمحمد

الدبدابة الشمالية
الدبدابة الشمالية
الدبدابة الشمالية
طريق الزاوية الدبدابة
الدبدابة الوسط
الدبدابة الوسط
حي جنين ضيف هللا
حي المارنيجار
حي السالم
حي السالم
حي السالم
حي السالم
حي المارنيجار
الدبدابة الشمالية
سيقنا الدبدابة
حي الفتح الدبدابة
حي الفتح الدبدابة
حي الفتح الدبدابة
حي الفتح الدبدابة
الدبدابة الوسط
المنطقة الزرقاء
بشار الجديد
بشار الجديد
المنطقة الزرقاء
المنطقة الزرقاء
المنطقة الزرقاء
الشؤون الدينية قندهار
الشؤون الدينية قندهار
ديار الحجرة قندهار
المنطقة الزرقاء
ديار الحجرة قندهار
حي  18فيفري
حي 250مسكن
حي البدر

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
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مناسبة
عطلة عيد
األضحى
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وهاب فاطمة
لعناية عبد الرحمان
طلحة محمد
سالكي علي
العوفي الطيب
عامري توفيق
كواري حمزة
سالمي سليمان
سلمان نصر الدين
غازي الحرة
قوراري فاطمة الزهراء
حجازي كمال
عبدلي اعمر
سهالوي حورية
يماني يماني
بشار عبد الحق
عبيد يمينة
بن حريزي عبد القادر
نبو اسماعيل
بوخليفة رضوان
عيساوي محجوبة

اليوم االول والثاني
اليوم األول و الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم األول و الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول و الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

حي البدر
حي األرصاد الجوية
حي البدر
حي البدر
حي  250مسكن
حي البدر
لسكادرو بشار
حي اإلنارة
طريق لحمر بشار
حي غراسة
حي غراسة
حي كاسطور
حي الرياضي
حي الفتح
وسط المدينة بشار
حي المارنيجار
حي لسكادرو
وسط المدينة
وسط المدينة
وسط المدينة
وسط المدينة

اليوم الثاني

اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني

5

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

قائمــة تجـــار التجزئـــة للمـــواد الغذائيـــة المداومـــة
علــى مستـــوى دوائــر واليــة بشـار خــــالل
عطلة عيد األضحى المبارك2018
االسم واللقب

عنوان المحل التجاري

يوم المداومة

مناسبة
عطلة عيد
األضحى

دائرة الواتة
بركان محفوظ
عيساوي رشيد
كبيير يمينة
عيساوي محمد

الواتة مركز
" "
" "
" "
" "

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

دائرة كرزاز
بوشيبة بوفلجة
لعمش رحمة
بلحاج احمد
لطرش محمد
بوخبزة بشير
لعريبي بشير
عالوي عبد القادر
بربوشي عبد المجيد
حدادو بلقاسم

كرزاز مركز
كرزاز
كرزاز مركز
كرزاز مركز
كرزاز مركز
كرزاز مركز
كرزاز مركز
كرزاز مركز
كرزاز مركز
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اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"
"
"
"

"
"
"
"

دائرة بني عباس
طلحاوي فاطنة
مرزوقي نصر الدين
برحو عثمان
قالوي مصطفى
محمد عبد الهادي عبد الحفيظ
خلفي عبد العزيز
دحان عبد العزيز
فاروق بن شكر
عبيد بشير

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس

"
"

"
"

"

"

دائرة إقلي
صنبا فؤاد
بن طيب عبد الحفيظ
جابر ليلى
عيساني سالم

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

اقلي
اقلي
اقلي
اقلي

"
"
"
"

"
"
"
"

دائرة القنادسة
العرابي العرابي

عبد النور مطراني
عبد الحليم بن احمد

وسط القنادسـة
وسط القنادسـة
" "
" "
" "
" "

يحياوي تهامي
يحياوي محمد
زكراوي مباركة

الزاوية تبلبالة
الزاوية تبلبالة
الزاوية تبلبالة

مودن رضاء
مطراني مختار

اليوم االول والثاني

"

"

اليوم االول والثاني

"

"

اليوم االول والثاني

"

"

"

"

"

"

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

دائرة تبلبالة
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
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"

"

"

"

أوالد خضير
حنيني محمد

اوالد خضير وسط

اليوم االول والثاني

"

"

بن عيسى علي

اوالد خضير وسط

اليوم االول والثاني

"

"

محمد بيلجي

اوالد خضير وسط

اليوم االول والثاني

"

"

عزوزي أمحمد

اوالد خضير وسط

اليوم االول والثاني

"

"

يعيش محمد

اوالد خضير وسط

اليوم االول والثاني

"

"

طاهري رمضان

اوالد خضير وسط

"

"

بن عبد المالك الشيخ
بوجيدة محمد

اليوم االول والثاني

وسط لحمر
حي القصر القديم
موغل

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"
"

"
"

لحضر بورويس

حي االحراش

اليوم االول والثاني

"

"

براهيم عموري

" "

اليوم االول والثاني

"

"

محمدي مصطفى

حي السالم

اليوم االول والثاني

"

"

يوسف بن عبد المالك

حي السالم

اليوم االول والثاني

"

"

دائرة العبادلة
قديري زهرة

العبادلة

اليوم االول والثاني

"

"

حديبي علي

العبادلة

اليوم االول والثاني

"

"

حادي خضرة

العبادلة

اليوم االول والثاني

رفاف رشيد

العبادلة

اليوم االول والثاني

داودي سليمان

العبادلة

اليوم االول والثاني

بلعيد بوجمعة

العبادلة

اليوم االول والثاني
8

"
"

"
""

"

كريم تالية

العبادلة

اليوم االول و الثاني

لعبيدي الزهرة

العبادلة

اليوم االول والثاني

براهيمي الحاج

العبادلة

قالوي أحمد

العبادلة

اليوم االول و الثاني
اليوم األول والثاني

بلدية مشرع هواري بومدين
بركاوي مربوحة

مشرع هواري بومدين

اليوم االول والثاني

غويزي محجوب

مشرع هواري بومدين

اليوم االول والثاني

حبيش عادل

مشرع هواري بومدين

اليوم االول والثاني

كرايو علي

مشرع هواري بومدين

اليوم االول والثاني

"

"

بلدية عرق فراج
دوكي صالح

عرق فراج

اليوم االول والثاني

منوني عبد الرحمان

عرق فراج

اليوم االول والثاني

محتار لعبيد

عرق فراج

اليوم االول والثاني

مومن عيساوي

عرق فراج

اليوم االول والثاني

عصام بلحرشة

تاغيت مركز

اليوم االول والثاني

بشري عبد هللا

"

اليوم االول والثاني

ناضور حسين

"

اليوم االول والثاني

مريرس زهرة

"

اليوم االول والثاني

كفيف لفضيل

"

اليوم االول والثاني

"

"

بلدية تاغيت

9

"

"

دائرة بني ونيف
سالق منصور
دحمان محمد
بليليطة عبد المالك
زيغم بوداود
بن شيحة عبد الوهاب
بحوصي فاطنة
مير فاطنة
عثمان سليمان
بن شيبوط حدة

الحي الجديد
شارع الرائد بوشريط
ساحة نعر بوعمامة
الحي الجديد
شارع مويسي احمد
شارع بوخيرة محمد
حي  210مسكن
حي  418مسكن
حي  18مسكن

اليوم االول والثاني

"

"

اليوم االول والثاني

"

"

اليوم االول والثاني

"

"

اليوم االول والثاني

"
"

"
"

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

تامترت
توكال بالل
محمودي مبروك

اليوم االول والثاني

تامترت
تامترت

اليوم االول والثاني

"
"

"
"

بلدية بني يخلف
كريم عبد هللا
عباسي حسنة
تارقي خليل
مخلفي عائشة
بوعناني محمد
يحياوي دحان

بني يخلف
بني يخلف
بني يخلف
بني يخلف
بني يخلف
بني يخلف

خنوس عائشة
محمدي بوفلجة
عثمان سعاد
عماري احمد
عثمان سعد

تيمودي
تيمودي
تيمودي
تيمودي
تيمودي

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

"

"

والية تيمودي
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

10

"

"

"

"

بلدية القصابي
يعيش ام العيد
عوماري عبد القادر
حمزاوي بوعالم
معمري الزهراء
عوماري الزهراء

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

القصابي
القصابي
القصابي
القصابي
القصابي

11

"

"

"

"

قائمة نشاط الجزارة و الخضر والفواكه المداومين خــــالل
عطلة عيد األضحى المبارك 2018
الجـــــــزارة
االسم واللقب

العنــــوان

أيام المداومة

حمدون مومن
لخضاري سعيد
بيحي زوبيدة
دحمان خليفة
الغازي منصوري
خنفر صالح
بن حمو جميلة
مجذوب نصر الدين
قليشة حسين

الدبدابة الشمالية
الدبدابة الشمالية
حي السالم
حي الفتح
حي قندهار
حي البدر
حي لسكادرو
وسط المدينة
وسط المدينة

اليوم االول و الثاني
اليوم االول و الثاني
اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم األول و الثاني
اليوم االول و الثاني
اليوم االول و الثاني
اليوم الثاني
اليوم األول

بني ونيف
شارع بن عراج عبد المالك
ساحة النعار بوعمامة

اليوم االول والثاني

قربي جمال
بن شيخة إدريس

اليوم االول والثاني

مناسبة
عطلة عيد
األضحى
المبارك
" "

" "
" "

دائرة اقلي
عماري احمد
بن الصادق صادق
صغير علي

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

وسط اقلي
وسط اقلي
وسط اقلي

"

"

"

"

دائرة تامترت

قندوسي سالم

اليوم االول والثاني

تامترت

" "

دائرة الواتة
يعيش عبد هللا

الحي الجديد الواتة

حساني محمد

الحي الجديد الواتة

12

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

حاحي محمد سالم
بن طالب مبروك

موساوي جياللي
بوشيبة منصور
رميلي بومدين
برمضان عبد الفتاح
جابري مصطفى

دائرة أوالد خضير
اوالد رافع
اوالد رافع

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

دائرة العبادلة
العبادلة
العبادلة
"
"
"

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

"

"

" "

بلدية مشرع هواري بومدين

طالبي امحمد
كرايو علي

مشرع هواري بومدين
مشرع هواري بومدين

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

بلدية تاغيت
سيف الدين صحراوي
مخطاري احمد
بلبوخاري رضوان

تاغيت الوسط
" "

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

" "

دائرة بني عباس
مخلوفي مبروكة
بن حمادي عبد الصمد
لونيس مصطفى
معاش نورالدين
همال ابراهيم
سناد عقبة كنتة

بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
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اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

" "
"

دائرة القنادسة
القنادسة

اليوم االول والثاني

نشاد هاشمي
سنيني حفيظ ابن المعطي

"

"

اليوم االول والثاني

بن صافي يوسف

"

"

اليوم االول والثاني

بن كرزاز احمد

"

"

اليوم االول والثاني

"

"
"
"
"
"

دائرة كرزاز
زيد المال عبد هللا
عصماني عبد الرحمان

كرزاز المركز
كرزاز المركز

"

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

دائرة تبلبالة
فرحاح مختار
محمدي عائشة
بودواية الشيخ
مخلوفي مبروكة
بودواية عبد الكريم

تبلبالة وسط
تبلبالة وسط
تبلبالة وسط
تبلبالة وسط
تبلبالة وسط

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

بن طالب مبروك
حاحي محمد سالم

دائرة قصابي
قصابي وسط
قصابي وسط

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
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"

"

"

"

"
"

"
"

الخضر والفواكه
دائرة بشار
لحبيب يحياوي
حنافي ربيعة
قويدر بوفلجة
شمياني بوفلجة
البركي لطفي
يعقوبي عبد القادر
غويزي عبد القادر
بخوش عبد الجواد
مخلوفي كمال
بن عامر الحاج
نفاح حسين
الزوبير محمد
سالمي سليمان

بوزياني منور
كتو بالل
رحال الطاهر
بن حيدة العرابي

اليوم الثاني
اليوم الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم الثاني
اليوم األول و الثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول و الثاني

الدبدابة الشمالية
الدبدابة الوسط
الدبدابة الوسط
قندهار
حي البدر
حي األرصاد الجوية
الدبدابة الشمالية
حي المارنيجار
الدبدابة الشمالية
السيقنا بشار
المنطقة الزرقاء
بشار الجديد
حي اإلنارة
دائرة القنادسة
وسط القنادسة
" "
" "
" "
" "

رحال خليفة

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

دائرة كرزاز
كرزاز مركز

اليوم االول والثاني

"

"

غريسي ميلود

كرزاز مركز

اليوم االول والثاني

"

"

بوزيان نورالدين

كرزاز مركز

اليوم االول والثاني

بلحاج احمد

العشاوي عبد الكريم
بريك عبد الحفيظ
مداح عثمان

دائرة اقلي
وسط اقلي
" "
وسط اقلي
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اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

عيساوي رشيد
عاللي فاطمة

حادي زوبير
حادي مبروك
عثمان عبد اللطيف
مريحيل العربي

دائرة الواتة
الحي الجديد الواتة
الحي الجديد الواتة

دائرة العبادلة
العبادلة
العبادلة
العبادلة
العبادلة

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول و الثاني
اليوم األول و الثاني

"

"

"

"

دائرة تاغيت
بن سعيد محمد
ماموني محمد

تاغيت وسط
تاغيت وسط

سجال عبد الهادي
فريحي فضيلة
قضناوي عبد الكريم
مرزوقي خيرة

دائرة بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس
بني عباس

اليوم االول والثاني

"

"

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني

"

"

"

"

دائرة بني ونيف
قدوري خديجة

اليوم االول والثاني

وسط المدينة

"

"

دائرة تامترت
قندوسي سالم

اليوم االول والثاني

تامترت

" "

دائرة تيمودي
بوزيان نورالدين

تيمودي

غريبي ميلود

تيمودي

اليوم االول والثاني
اليوم االول والثاني
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"
"

"
"

قائمــــــة محــــــطات البنـــــزيــن المداومـــــة خــــــالل
عطلة عيد األضحى المبارك 2018
االسم واللقب

أيـــــام المـداومـــة

عنوان المحل التجاري

مناسبة
عطلة عيد
األضحى

بشـــــــــــــــــــــــــــــــار

مبخوتي ميلود
حمولية مصطفى
بن دحان السعيد
شركــة نفطـــال

مفترق الطرق القنادسة

اليوم األول

حي االنارة بشار

اليوم الثاني
اليوم األول

حي غراسة

اليوم الثاني

وسط المدينة
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"

"

"
"
"

"
"
"

قائمـة محطات البنزين المداومــة على مستوى دوائر الوالية خـــالل
عطلة عيد األضحى المبارك 2018
االسم واللقب

أيـــــام المداومة

عنوان المحل التجاري

مناسبة
عطلة
عيد
األضحى

دائـــرة بني عباس
محطة نفطال

رفاع محمد

اليوم األول

وسط المدينة

دائـــرة الواتـــة
الحي الجديد الواتة

اليوم الثاني

"

"

"

"

دائرة كرزاز
بربوشي احمد
محطة نفطال

كرزاز مركز
كرزاز مركز

شاذلي عثمان

القنادسة

اليوم األول

"

"

اليوم الثاني
دائرة القنادسة

اليوم األول

"

"

دائـــرة اقــلي
مازوزي بوزيان

محطة نفطال
ش.م.م.جوهرة الجنوب

اليوم الثاني

وسط اقـلي
دائـــرة بني ونيف
وسط بني ونيف
الطريق الوطني رقم 06

اليوم األول
اليوم الثاني

"

"
"

"

"
"

دائـــرة تبلبالة

اليوم األول

محطة نفطال

وسط المدينة

نفطال مسيرها
مداح الطاهر

وسط المدينة العبادلة

"

"

دائرة العبادلة
اليوم الثاني
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"

"

بلدية مشرع هواري بومدين
محطة البنزين مسيرها
حديبي موالي اسماعين

اليوم األول

مشرع هواري بومدين

"

"

"

"

بلدية عرق فراج
محطة البنزين مسيرة
حديبي موالي اسماعين

اليوم الثاني

عرق فراج

"

"

بلدية تاغيت
محطة نفطال تاغيت

اليوم األول

تاغيت

19

"

"

قائمة الوحدات المنتجة لمواد الدقيق ،السميد والحليب المداومة خـــالل
عطلة عيد األضحى المبارك 2018
االســـــم
االجتماعي
مؤسسة
اقروديف
مطحنة
المستقبل
مطحنة بروفاس
مطحنة الطيف

أيـــــام المداومــة
العنـــــوان

المادة
المنتجة

المنطقة
الصناعية

الدقيق
والسميد

اليوم األول

المنطقة
الصناعية

الدقيق
والسميد

اليوم الثاني

//

" "

//

"

"

ملبنة جنوب
حليب

اقلــــــي

حليب
مبستر
واللبن

ملبنة ديمالي
رقية

نيف الرحى
واكدة

حليب
مبستر

ملبنة الساورة

المنطقة
الصناعية قرب
سكنات عدل

حليب
مبستر

مناسبة
عطلة عيد
األضحى
"

"

"

"

"

"

اليوم الثاني

"

"

اليوم األول

"

"

اليوم األول

اليوم الثاني
" "
اليوم األول
" "
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