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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

   2016 أوت 30 بتاريخ 3691       والية الوادي                                                             ملحق القرار رقم 
 مديرية التجــارة                                                         لمداومة للمتعاملين اإلقتصاديين خالل أيـام عيد األضحى 

 على مستوى إقليم والية الوادي 2016المبارك لسنة 
  : قائمة  المخابز 1
 العطلة األسبوعية  1-1

 

 الدوائر
 الســــبت الجمعــــة

 العنوان االسم واللقب العنوان االسم واللقب

 

 

 

  الوادي

 حً أول نوفمبر مصباحً عبد الحفٌظ حً أول نوفمبر العاٌبً ٌوسف

حً أول نوفمبر طوٌل نعٌمة  حً أول نوفمبر حداد صهٌب مدنً

 حً الناظور شرٌفً ٌوسف الناظور نسٌب حمزة 

 حً الكوثر شنوف إدرٌس حً الكوثر حلواجً عائشة حرم شنوف

 حً الكوثر محبوب عبد الغنً حً الكوثر شنوف الجٌالنً 

  ماي08حً  ضٌف هناء حً النخٌل لخن على

 حً اإلستقالل بن عتوس ٌوسف حً اإلستقالل محبوب حسٌن

 نزلة المالح باي نبٌل  حً اإلستقالل عتوسً الطاهر

 حً النور بدة سلٌم سعدانً حً المنظر الجمٌل مدلل مٌلود

 حً المنظر الجمٌل جابر العٌد حً تكسبت رحومة رضا

 حً باب الواد شمسة عبد الناصر حً أم سلمى محبوب حسن

 حً التوبة تامة توفٌق حً األعشاش مسغونً عبد الكرٌم

 حً تكسبت بن ناصر لسعد حً باب الواد شٌخة مبروك مراد 

 حً أم سلمى عبٌدي سٌرٌن حرم محبوب حً الحرٌة أحمٌمة إبراهٌم

 حً أم سلمى شٌخة مبروك عبد الحقحً الحرٌة تواتً بشٌر 

 حً باب الواد شبل أحمدحً المجاهدٌن بن بولرباح خلٌفة 

 حً الصحن األول بكار السعٌد فٌفري 18حً نٌد سعد 

 حً الحرٌة شحٌتً بوبكر حً الشهداء كوٌنٌن شتوي محمد الطاهر

  
حً أوالد أحمد  (الصافٌة)عاد عٌسى

 حً الشهداء بوصبٌع العاٌش فؤاد  

 قمار

 

 حً البنك قمار محمودي محمد العٌد حً الشطاٌة  حوقة طارق

 حً الشطاٌة حوقة ٌوسفحً الظهراوٌة عطٌة توفٌق 

 حً الشطاٌة مفتاح محمد الطاهر غمرة الوسطى برٌر محمد الطٌب

 حً الشهداء تغزوت فاضل عمار  ماي تغزوت08حً  سعودي الصادق

 تغزوت غرٌرة العاٌش تغزوت غرٌرة العاٌش

 الرقيبة

 حً الرضوٌن الرقٌبة رضوانً منٌر حً الرضوٌن الرقٌبة رضوانً منٌر

 حً الشرقٌة الرقٌبة  عماري ٌوسف حً السوق الرقٌبة زرقً زٌن العابدٌن

 هبة  الرقٌبة مسعً عون سامً حً اإلنتصار الرقٌبة قعٌد عبد الغنً

 حً المنظر الجمٌل الحمراٌة فارح بدر الدٌن حً المنظر الجمٌل الحمراٌة فارح بدر الدٌن

 

 جامعه

 جامعة بن صغٌر السعٌد حً السوق جامعة قوٌدري قوٌدر

 جامعة حمٌة غفور  حً وغالنة جامعة بر هللا عمر 

 جامعة بن نوار بوجمعة تندلة بوذٌنة عبد الرزاق

 تقدٌدٌن جامعة مرخوفً لمٌنسٌدي عمران بلعٌد حٌضر 
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 حً الجبل جامعة مساعٌد نبٌل جامعة بلحاج قٌس 

 المرارة بوذٌنة عبد الرزاق تقدٌدٌن جامعة حمالوي عائشة 

 المغير

 المغٌر حاجً أحمد المغٌر حاجً أحمد

 المغٌر حاجً السعٌد المغٌر حاجً السعٌد

 المغٌر بوحامد عبد الرؤوف المغٌر بوحامد عبد الرؤوف

 المغٌر علوش فطٌمة المغٌر علوش فطٌمة

المغٌر طلحة الطاهر المغٌر طلحة الطاهر 

المغٌر جدي كمال المغٌر جدي كمال 

المغٌر راشد نبٌل المغٌر راشد نبٌل 

المغٌر حمالوي شراف المغٌر حمالوي شراف 

 أم الطٌور براهٌمً مولود أم الطٌور براهٌمً مولود

 سٌدي خلٌل رحمون أنور سٌدي خلٌل رحمون أنور

 إسطٌل عرجون محمد إسطٌل عرجون محمد

 الدبيلة

 الدبٌلة المركزٌة قاسمً عمار الدبٌلة داودي العروسً

 الدبٌلة بوخزنة احمد الدبٌلة  اللبً سلٌم 

 أكفادوا تركً الجموعً  أكتوبر الدبٌلة17 صحراوي محسن

الجدٌدة  فرج عبد الغنً  الجدٌدة شنوف مسعود

 الزقم هنً مراد الدرٌمٌنً الدبٌلة فار بشٌر

 الزقم معمري نصر الدٌن الزقم عثمانً محمد العٌد

 الزقم عماري سفٌان الزقم معمري دلٌلة

   حً الهدى الزقم بسرنً لحسن

حاسي 

 خليفة

 لٌزٌرق الطرٌفاوي عاد خالد لٌزٌرق تركً علً بن أحمد

 حً الهماٌسة تً ٌاسٌن الهماٌسة تً كمال

حً الشهداء تً علً الهماٌسة عاد الطاهر 

حً الشهداء نوبلً نور الدٌن  حً عمرة سالمً سعٌدة

حً مرزاقة معٌطً مختار  مرزاقة كناوٌة العروسً

 حً أول نوفمبر عربٌة محمد السعٌد  الطرٌفاوي عٌاشً عمر ٌحً

 المقرن

 الحمادٌن كروش محمد الحمادٌن زكور فرحات التجانً

 الحمادٌن وقادي زكرٌاء النزلة الجدٌدة المقرن معامرة التجانً

 المقرن دبش عمر أم الزبد المقرن صوالح محمد بالل

 الحمادٌن بلقاسم السعٌد أم الزبد  عٌاشً عمر علً

 سٌدي عون مٌدة جعفر المقرن بوترعة محسن

 الجدٌدة الغربٌة موساوي جالل سٌدي عون حنافً سرحان

الطالب 

 العربي

 الطالب العربً بلول جمال الطالب العربً ذكٌر محمد العٌد

 دوار الماء بن عمر صالح دوار الماء رقٌعة خدٌجة

أميه 

 ونسه

 امٌة ونسة حمة عٌد بوبكر امٌة ونسة حمة عٌد بوبكر

 وادي العلندة سخري عائشة وادي العلندة سخري عائشة

 الرباح

 حً األمٌر ع القادر سلٌمان غالٌة حً الزاوٌة حشف الهادي

 حً علً دربال طواهرٌة علً حً أوالد ماٌسة نصرات فوزي

حً الشعانبة بدر بكاري  حً األمٌر ع القادر رمضانً عمر

 حً النخلة مسعً أحمد عبد العزٌز العقلة مسعود عقٌب

 البياضة

 حً الصوالح عاد العربً  جوٌلٌة05حً  رضوانً زهٌر

 حً أول نوفمبر ذٌاب عبد المنعم البٌاضة نصرات الجباري

  جوٌلٌة الفطاحزة05حً  ٌزٌد سباق محمد حً اإلزدهار عاللً حمزة

  البٌاضة55أوت20حً (الحاج الطٌب)مهوات ٌوسف  مسكن81حً  مسعً محمد محمد
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 حً اإلستقالل همٌسً الزهرة 

 

 عيد األضحى المبارك 1-2
 الدوائر

 اليـــــوم الثاني  اليـــــوم األول 

 العنوان االسم واللقب العنوان االسم واللقب

 

 

 

  الوادي

 حً أول نوفمبر مصباحً عبد الحفٌظ حً أول نوفمبر العاٌبً ٌوسف

حً أول نوفمبر طوٌل نعٌمة  حً أول نوفمبر حداد صهٌب مدنً

 حً الناظور شرٌفً ٌوسف الناظور نسٌب حمزة 

 حً الكوثر شنوف إدرٌس حً الكوثر حلواجً عائشة حرم شنوف

 حً الكوثر محبوب عبد الغنً حً الكوثر شنوف الجٌالنً 

  ماي08حً  ضٌف هناء حً النخٌل لخن على

 حً اإلستقالل بن عتوس ٌوسف حً اإلستقالل محبوب حسٌن

 نزلة المالح باي نبٌل  حً اإلستقالل عتوسً الطاهر

 حً النور بدة سلٌم سعدانً حً المنظر الجمٌل مدلل مٌلود

 حً المنظر الجمٌل جابر العٌد حً تكسبت رحومة رضا

 حً باب الواد شمسة عبد الناصر حً أم سلمى محبوب حسن

 حً التوبة تامة توفٌق حً األعشاش مسغونً عبد الكرٌم

 حً تكسبت بن ناصر لسعد حً باب الواد شٌخة مبروك مراد 

 حً أم سلمى عبٌدي سٌرٌن حرم محبوب حً الحرٌة أحمٌمة إبراهٌم

 حً أم سلمى شٌخة مبروك عبد الحقحً الحرٌة تواتً بشٌر 

 حً باب الواد شبل أحمدحً المجاهدٌن بن بولرباح خلٌفة 

 حً الصحن األول بكار السعٌد فٌفري 18حً نٌد سعد 

 حً الحرٌة شحٌتً بوبكر حً الشهداء كوٌنٌن شتوي محمد الطاهر

  
حً أوالد أحمد  (الصافٌة)عاد عٌسى

 حً الشهداء بوصبٌع العاٌش فؤاد  

 قمار

 

 حً الشطاٌة  حوقة طارق حً البنك قمار محمودي محمد العٌد

حً الظهراوٌة عطٌة توفٌق  حً الشطاٌة حوقة ٌوسف

 غمرة الوسطى برٌر محمد الطٌب حً الشطاٌة مفتاح محمد الطاهر

  ماي تغزوت08حً  سعودي الصادق حً الشهداء تغزوت فاضل عمار

 تغزوت غرٌرة العاٌش تغزوت غرٌرة العاٌش

 الرقيبة

 حً الرضوٌن الرقٌبة رضوانً منٌر حً الرضوٌن الرقٌبة رضوانً منٌر

 حً السوق الرقٌبة زرقً زٌن العابدٌن حً الشرقٌة الرقٌبة  عماري ٌوسف

 حً اإلنتصار الرقٌبة قعٌد عبد الغنً هبة  الرقٌبة مسعً عون سامً

 حً المنظر الجمٌل الحمراٌة فارح بدر الدٌن حً المنظر الجمٌل الحمراٌة فارح بدر الدٌن

 جامعه

 حً السوق جامعة قوٌدري قوٌدر  حً وغالنة جامعة بر هللا عمر 

 تندلة بوذٌنة عبد الرزاق جامعة بن صغٌر السعٌد

 جامعة بن نوار بوجمعة جامعة حمٌة غفور

 حً الجبل جامعة مساعٌد نبٌل سٌدي عمران بلعٌد حٌضر 

 تقدٌدٌن جامعة حمالوي عائشة  تقدٌدٌن جامعة مرخوفً لمٌن

جامعة بلحاج قٌس 
  

 المرارة بوذٌنة عبد الرزاق
  

 المغير

 المغٌر حاجً السعٌد المغٌر حاجً أحمد

 المغٌر بوحامد عبد الرؤوف المغٌر علوش فطٌمة

المغٌر طلحة الطاهر المغٌر جدي كمال 
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المغٌر راشد نبٌل المغٌر حمالوي شراف 

 أم الطٌور براهٌمً مولود أم الطٌور براهٌمً مولود

 سٌدي خلٌل رحمون أنور سٌدي خلٌل رحمون أنور

 إسطٌل عرجون محمد إسطٌل عرجون محمد

 الدبيلة

 الدبٌلة  قاسمً عمار الدبٌلة داودي العروسً

 الدبٌلة صحراوي محسن الدبٌلة الشرقٌة اللبً سلٌم

 الجدٌدة شنوف مسعود الدبٌلة  تركً الجموعً

 الدبٌلة بوخزنة أحمد الدرٌمٌنً الدبٌلة فار بشٌر

 حً الهدى الزقم بسرنً لحسن الجدٌدة فرج عبد الغنً

 الزقم عماري سفٌان الزقم معمري نصر الدٌن

 الزقم هنً مراد الزقم عثمانً محمد العٌد

   الزقم معمري دلٌلة

حاسي 

 خليفة

 الغربٌة عاد الطاهر مرزاقة كناوٌة العروسً

 حً أول نوفمبر عربٌة محمد السعٌد  الشرقٌة قاسمً علجٌة

 الهماٌسة تً ٌاسٌن الهماٌسة تً كمال

 لٌزٌرق الطرٌفاوي تركً علً بن أحمد لٌزٌرق الطرٌفاوي عاد خالد

 الطرٌفاوي عٌاشً عمر ٌحً حً الشهداء نوبلً نور الدٌن

 المقرن

 أم الزبد صوالح محمد بالل الجدٌدة الجنوبٌة موساوي جالل

 الحمادٌن كروش محمد المقرن بوترعة محسن

 الحمادٌن زكور فرحات التجانً الحمادٌن بلقاسم السعٌد

المقرن عمر دبش  أم الزبد  عٌاشً عمر علً

 سٌدي عون مٌدة جعفر سٌدي عون حنافً سرحان

الطالب 

 العربي

 الطالب العربً بلول جمال الطالب العربً ذكٌر محمد العٌد

 دوار الماء بن عمر صالح دوار الماء رقٌعة خدٌجة

أميه 

 ونسه

 امٌة ونسة حمة عٌد بوبكر امٌة ونسة حمة عٌد بوبكر

 وادي العلندة سخري عائشة وادي العلندة سخري عائشة

 الرباح

 حً األمٌر ع القادر سلٌمان غالٌة حً الزاوٌة حشف الهادي

 حً علً دربال طواهرٌة علً حً أوالد ماٌسة نصرات فوزي

حً الشعانبة بدر بكاري  حً األمٌر ع القادر رمضانً عمر

  النخلة مسعً أحمد عبد العزٌز العقلة مسعود عقٌب

 البياضة

 حً الصوالح عاد العربً  جوٌلٌة05حً  رضوانً زهٌر

 حً أول نوفمبر ذٌاب عبد المنعم البٌاضة نصرات الجباري

  جوٌلٌة الفطاحزة05حً  ٌزٌد سباق محمد حً اإلزدهار عاللً حمزة

  البٌاضة55أوت20حً (الحاج الطٌب)مهوات ٌوسف  مسكن81حً  مسعً محمد محمد

  
 حً اإلستقالل همٌسً الزهرة 

 
 
 
 
   :(البقالة)قـائمة  محـالت التغذية العـامة  (2
 العطلة األسبوعية  2-1

 السبت الجمعة الدائرة
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 العنوان إسم المحل  العنوان إسم المحل

الوادي 

حً أول نوفمبر  (المغازة)بن ساسً علً  حً أول نوفمبر (قالوري)بوروبة ٌوسف 

  سكن300حً  (نور البشٌر للتسوق)عبد المجٌد زالسً حً الصحن الثانً (سوبٌرات الرحمة)سباق عبد القادر على

حً تكسبت طٌر حسٌن حً المنظر الجمٌل عون جالل 

حً المجاهدٌن متجر سلٌمانً للتموٌن العام حً النخٌل  (حرمون للتسوق)جرمون الطٌب 

حً الناظور متجر بٌشا  ماي 08حً محالت األزهر 

مونوبري )حرٌز بكار عبد الكرٌم 

 (الحاج لخضر
 حً الحرٌة (الفجر للتسوق)مهوات علً حً الحرٌة 

حً باب الواد  (المغازة العامة)بن خلٌفة عبد الحكٌم أكتوبر 17حً زكور للتسوق 

 حً الشهداء مرغنً زبٌدةحً التوبة قدور للتسوق 

جامعة 

حً السالم جامعة سوبٌرات البركة وغالنة جامعة سوبٌرات سلمى 

جامعة سخري سعد هللا جامعة سوبٌرات عبسً 

سٌدي عمران شطً هشام جامعة بن قدور عدوانً 

المغير 

 المغٌر حوٌمً عبد هللا  المغٌر حوٌمً عبد هللا 

 المغٌرلقبج عبد الحفٌظ  المغٌرلقبج عبد الحفٌظ 

 المغٌر ٌزة حٌهان  المغٌر ٌزة حٌهان 

 المغٌرقاشً محمد العٌد  المغٌرقاشً محمد العٌد 

المغٌر زغٌدي عبد الناصر المغٌر زغٌدي عبد الناصر 

  المغٌربوعافٌة رمزي   المغٌربوعافٌة رمزي 

المغٌر حوٌمً عبد القادر المغٌر ذٌاب طارق 

المغٌر ذٌاب طارق أم الطٌور  درٌدي محمد

أم الطٌور  درٌدي محمدأم الطٌور  برجوح عبد المجٌد بن عبد الرحمان

أم الطٌور  برجوح عبد المجٌد بن عبد الرحمانأم الطٌور بن عدي رشٌد 

أم الطٌور بن عدي رشٌد إسطٌل مصباح سمٌر 

إسطٌل مصباح سمٌر إسطٌل بن عمر عبد الحلٌم 

إسطٌل بن عمر عبد الحلٌم سٌدي خلٌل بوهنً صالح 

سٌدي خلٌل بوهنً صالح سٌدي خلٌل  طالب عبد الرزاق

سٌدي خلٌل  طالب عبد الرزاق  

قمار 

 62 جوٌلة05لوكة ابراهٌم حً الباب الشرقً دٌوان العٌد 

حً الباب الظهراوي بنً نجلة غمرة حسونة خلٌفة 

حً الشهداء كٌر كمال حً الشهداء بن عٌشة عبد هللا 

حً القرٌة لمحنط مٌلود حً الشهداء لوكة حسٌن 

الباب الغربً شنة زكرٌاء حً الباب الشرقً خشخوش ٌونس 

حً البرٌد نفطٌة بشٌر حً البرٌد عوٌوش جعفر 

تغزوت عوادي مصطفى تغزوت عوادي حمزة 

تغزوت عرشً عبد الستار المنظر الجمٌل تغزوت مساعٌد محمود 

تغزوت دحة العٌد تغزوت تلٌلً مختار 

تغزوت عوادي احمد تغزوت غٌوط صالح 

ورماس مجٌدي علً ورماس ذكٌر فرٌدة 

السالمات ورماس مرابط عبد الحلٌم حً السالمات ورماس عكشً ام الخٌر 

أول نوفمبر ورماس بوكً السعٌد ورماس بالموشً عبد الخالق 

الرقٌبة برهٌمً عبد الفتاح  حً السوق الرقٌبة عدالة ادرٌس الرقيبة 
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هٌة الرقٌبة عماري التجانً حً األمل الرقٌبة قعٌد نور الدٌن 

الخبنة الرقٌبة رضوانً محمد هبة الرقٌبة مسعً عون ٌاسٌن 

الخبنة الرقٌبة برٌبش محمد الرقٌبة األعور طارق 

 
الرباح 

حً العواشٌر ناصر الدٌن ثامر حً العواشٌر غرٌبً خالد 

 حً األمٌر عبد القادرالشاٌب حنكة  حً األمٌر عبد القادرصالحً الحبٌب 

حً أوالد مٌاسة شعبانً ٌوسف حً أوالد مٌاسة فرٌوة عبد المجٌد 

حً الشعانبة حنكة لزهاري حً الزاوٌة بودٌسة أحمد 

النخلة باحدى البشٌر العقلة الشاٌب حامد 

إميه 
ونسة 

واد العلندة شلٌق نور الدٌن واد العلندة الشابً خدٌجة 

إمٌه ونسة حم عٌد العٌد إمٌه ونسة تامة نصر 

البياضة 

حً اإلستقالل بوراس عبد الغنً حً الصومام موساوي عبد القادر 

حً السالم فرحات عبد المجٌد حً أول نوفمبر عمر مناعً 

حً أول نوفمبر خضٌر مبروك  أوت 20حً  (محالت الفجر)مهوات علً

حً السالم شعبانً محمد الصالح  أول نوفمبر حًبشٌرة مناعً 

الدبيلة 

الدبٌلة المركزٌة قدٌري محمد الدبٌلة المركزٌة بوصبٌع العاٌش علً 

الجدٌدة بوزٌدي طارق الجدٌدة قاسمً علً 

الدرٌمٌنً الدبٌلة عالل مصباح أكفادوا الدبٌلة عدوانً ٌحً 

الزقم ح ع ك حفصً فرٌدة الزقم ح ع ك سعد سعدانً 

حسانً عبد الكرٌم محمد ترشة حسانً عبد الكرٌم مسعود دبار 

حاسي 
خليفة 

حً الغربٌة قٌطوبً ٌوسف حً الغربٌة عثمانً محمد 

حً المرزاقة معوش الصادق حً مرزاقة   شراحً السعٌد

حً الشهداء مٌاسً كمال حً الهماٌسة صٌاد خمٌس 

حً الشرقٌة حابً عنتر حً الشرقٌة عوٌن مبروكة 

المقرن 

أم الزبد تواتً ابراهٌم محمد البشٌر الحمادٌن نور الدٌن وقادي 

السوق المغطاة هارون نصر المقرن غزال السعٌد 

سٌدي عون محمد األقرع السوٌهلة قرٌشً أحمد 

الطالب 
العربي 

الطالب العربً غربً إبراهٌم  الطالب العربًبلول هنٌة حرم بلول العٌد 

الطالب العربً مصباحً رابح الطالب العربً نقاز مٌلود 

الطالب العربً بلول سهام حرم بلول بدر الدٌن الطالب العربً شاقوري حسن 

 دوار الماءرقٌعة فتحً  الطالب العربًضٌف محمد الصالح 

 دوار الماءاحفوظة نصر  دوار الماءجوٌدة مبروك عبد الكامل  

   دوار الماءلوبٌري بشٌر 

   دوار الماءشنطابً معمر 

 عيد األضحى المبارك 2-2
 الدائرة

 الثانيوم ـــــي األولوم ـــــي

 العنوان (صاحب المحل)إسم المحل   العنوان (صاحب المحل)إسم المحل

الوادي 

حً أول نوفمبر  (المغازة)بن ساسً علً  حً أول نوفمبر (قالوري)بوروبة ٌوسف 

  سكن300حً  (نور البشٌر للتسوق)عبد المجٌد زالسً حً الصحن الثانً (سوبٌرات الرحمة)سباق عبد القادر على

حً تكسبت طٌر حسٌن حً المنظر الجمٌل عون جالل 

حً المجاهدٌن متجر سلٌمانً للتموٌن العام حً النخٌل  (حرمون للتسوق)جرمون الطٌب 

حً الناظور متجر بٌشا  ماي 08حً محالت األزهر 
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مونوبري )حرٌز بكار عبد الكرٌم 

 (الحاج لخضر
 حً الحرٌة (الفجر للتسوق)مهوات علً حً الحرٌة 

حً باب الواد  (المغازة العامة)بن خلٌفة عبد الحكٌم أكتوبر 17حً زكور للتسوق 

 حً الشهداء مرغنً زبٌدةحً التوبة قدور للتسوق 

جامعة 

وغالنة جامعة سوبٌرات سلمى حً السالم جامعة سوبٌرات البركة 

جامعة سوبٌرات عبسً جامعة سخري سعد هللا 

  
جامعة بن قدور عدوانً 

المغير 

المغٌر زغٌدي عبد الناصر  المغٌر حوٌمً عبد هللا 

  المغٌربوعافٌة رمزي  المغٌرلقبج عبد الحفٌظ 

المغٌر حوٌمً عبد القادر  المغٌر ٌزة حٌهان 

المغٌر ذٌاب طارق  المغٌرقاشً محمد العٌد 

أم الطٌور  درٌدي محمدأم الطٌور  درٌدي محمد

أم الطٌور  برجوح عبد المجٌد بن عبد الرحمانأم الطٌور  برجوح عبد المجٌد بن عبد الرحمان

أم الطٌور بن عدي رشٌد أم الطٌور بن عدي رشٌد 

إسطٌل مصباح سمٌر إسطٌل مصباح سمٌر 

إسطٌل بن عمر عبد الحلٌم إسطٌل بن عمر عبد الحلٌم 

سٌدي خلٌل بوهنً صالح سٌدي خلٌل بوهنً صالح 

سٌدي خلٌل  طالب عبد الرزاقسٌدي خلٌل  طالب عبد الرزاق

 
قمار 

حً الباب الشرقً دٌوان العٌد  جوٌلٌة 05حً لوكة ابراهٌم 

غمرة  حسونة خلٌفة حً الباب الظهراوي بنً نجلة 

حً  الشهداء   بن عٌشة عبد هللا حً الشهداء كٌر كمال 

حً الشهداء لوكة حسٌن حً القرٌة لمحنط مٌلود 

حً الباب الشرقً خشخوش ٌونس حً الباب الغربً شنة زكرٌاء 

حً البرٌد عوٌوش جعفر حً البرٌد نفطٌة بشٌر 

تغزوت عوادي حمزة تغزوت عوادي مصطفى 

المنظرالجمٌل تغزوت مساعٌد محمود تغزوت عرشً عبد الستار 

تغزوت تلٌلً مختار تغزوت دحة العٌد 

تغزوت غٌوط صالح تغزوت عوادي احمد 

ورماس ذكٌر فرٌدة ورماس مجٌدي علً 

حً السالمات ورماس عكشً أم الخٌر حً السالمات ورماس مرابط عبد الحلٌم 

بوكً السعٌد 
حً أول نوفمبر 

ورماس 
ورماس باللموشً عبد الخالق 

الرقيبة 

 الرقٌبة عدالة ادرٌس الرقٌبة براهٌمً عبد الفتاح 

حً األمل الرقٌبة  قعٌد نور الدٌن هٌة الرقٌبة عماري التجانً 

هبة الرقٌبة مسعً عون ٌاسٌن الخبنة الرقٌبة رضوانً محمد 

 الشرقٌة الرقٌبةاألعور طارق الخبنة  الرقٌبة برٌبش محمد 

هبة الرقٌبة حرٌز بكار الحبٌب الرقٌبة برٌبش لخضر 

 
الرباح 

حً العواشٌر ناصر الدٌن ثامر حً العواشٌر غرٌبً خالد 

 حً األمٌر عبد القادرالشاٌب حنكة  حً األمٌر عبد القادرصالحً الحبٌب 

حً أوالد مٌاسة شعبانً ٌوسف حً أوالد مٌاسة فرٌوة عبد المجٌد 

حً الشعانبة حنكة لزهاري حً الزاوٌة بودٌسة أحمد 

النخلة باحدى البشٌر العقلة الشاٌب حامد 

واد العلندة شلٌق نور الدٌن واد العلندة الشابً خدٌجة إميه 
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إمٌه ونسة حم عٌد العٌد إمٌه ونسة تامة نصر ونسة 

البياضة 

حً اإلستقالل بوراس عبد الغنً حً الصومام موساوي عبد القادر 

حً السالم فرحات عبد المجٌد حً أول نوفمبر عمر مناعً 

حً أول نوفمبر خضٌر مبروك  أوت 20حً  (محالت الفجر)مهوات علً

حً السالم شعبانً محمد الصالح  أول نوفمبر حًبشٌرة مناعً 

الدبيلة 

الدبٌلة المركزٌة قدٌري محمد الدبٌلة المركزٌة بوصبٌع العاٌش علً 

الدرٌمٌنً الدبٌلة عالل مصباح أكفادوا الدبٌلة عدوانً ٌحً 

الجدٌدة قاسمً علً الجدٌدة بوزٌدي طارق 

حسانً عبد الكرٌم مسعود دبار حسانً عبد الكرٌم حسٌن ترشة 

الزقم ح ع ك سعد سعدانً الزقم حفصً فرٌدة 

حاسي 
خليفة 

حً الغربٌة قٌطوبً ٌوسف حً الغربٌة عثمانً محمد 

حً الشهداء مٌاسً كمال حً الهماٌسة صٌاد خمٌس 

حً الشرقٌة حابً عنتر حً الشرقٌة عوٌم مبروكة 

المقرن 

السوق المغطاة هارون نصر المقرن غزال السعٌد 

سٌدي عون محمد األقرع السوٌهلة قرٌشً أحمد 

أم الزبد تواتً ابراهٌم محمد البشٌر الحمادٌن نور الدٌن وقادي 

الطالب 
العربي 

الطالب العربً غربً إبراهٌم  الطالب العربًبلول هنٌة حرم بلول العٌد 

الطالب العربً مصباحً رابح الطالب العربً نقاز مٌلود 

الطالب العربً بلول سهام حرم بلول بدر الدٌن الطالب العربً شاقوري حسن 

 دوار الماءرقٌعة فتحً  الطالب العربًضٌف محمد الصالح 

 دوار الماءاحفوظة نصر  دوار الماءجوٌدة مبروك عبد الكامل  

   دوار الماءلوبٌري بشٌر 

   دوار الماءشنطابً معمر 

  :قائمة المطاعــم والمقــاهي  (3
 العطلة األسبوعية  3-1

 
 عيد األضحى المبارك 3-2

 ثاني وم الـــــيال ولوم األـــــيال الدائـرة

 الدائـرة
 السبت  الجمعة

 العنـــوان إسم المطعم العنـــوان إسم المطعم

 الوادي
 حً النخٌل مطعم دار الضٌافة حً النخٌل مطعم أحباب النخٌل

ساحة السوق مطعم شرفً  ساحة السوق مطعم العلمً

 
 المغير

 

المغٌر برجوح عقبة المغٌر برجوح عقبة 
إسطٌل تواتٌوي فرٌد إسطٌل تواتٌوي فرٌد 

إسطٌل ساٌب الربٌع إسطٌل ساٌب الربٌع 

 جامعة
 جامعة 03ط و رقم عبد المجٌد بوحفص جامعة كرٌمة عمار 

طرٌق الوزن الثقٌل حمٌدي محمد    

 قمار
حً الباب الغربً  نفطٌة حسٌن حً الشهداء قمار حدٌدة عبد العزٌز 

حً الشهداء شنة أسماء حً الباب الغربً بلكبٌر أحسن 

 الرقيبة

ساحة السوق الرقٌبة شٌحانً محمد األمٌن هبة الرقٌبة رضوانً صالح 

هبة الرقٌبة زٌد بولعراس سوق الرقٌبة تجانً محمد الصالح 

الطرٌق الوطنً حرٌز بكار عمار سوق الرقٌبة صبان محفوظ 
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 العنـــوان إسم المطعم العنـــوان إسم المطعم

 الوادي
 طرٌق الجامعة  النخٌلمطعم  حً المنظر الجمٌل مطعم الغزال الذهبً

حً أول ماي مطعم فتافٌت  حً النور مطعم التاج

 المغير
إسطٌل ساٌب الربٌع المغٌر برجوح عقبة 
  إسطٌل تواتٌوي فرٌد 

 جامعة
 جامعة 03ط و رقم عبد المجٌد بوحفص جامعة كرٌمة عمار 

  طرٌق الوزن الثقٌل حمٌدي محمد  

 قمار
حً الشهداء قمار حدٌدة عبد العزٌز حً الباب الغربً  نفطٌة حسٌن 

حً الباب الغربً بلكبٌر أحسن حً الشهداء شنة أسماء 

 الرقيبة

هبة الرقٌبة رضوانً صالح ساحة السوق الرقٌبة شٌحانً محمد األمٌن 

سوق الرقٌبة تجانً محمد الصالح هبة الرقٌبة زٌد بولعراس 

سوق الرقٌبة صبان محفوظ الطرٌق الوطنً حرٌز بكار عمار 

الطالب 
العربي 

 الطالب العربًذكٌر الطاهر  الطالب العربًبلول عمارة 

  
الطالب العربً قروي عبد المنعم 

: قائمـة  الوحـدات اإلنتاجيـة  (4
 العطلة األسبوعية  4-1

 عيد األضحى المبارك 4-2
 ثانيوم الـــــيال ولوم األـــــيال

 العنوان إسم المطحنة  العنوان إسم المطحنة

البٌاضة شركة سوفٌا كوٌنٌن مؤسسة ذٌب 

الوادي شركة مطاحن سوف  ورماس مؤسسة شنً للخدمات

كوٌنٌن شركة برودٌاك المقرن مطاحن قدوري 

 واد العلندة مطاحن الضٌاءالطرٌفاوي مطاحن الحبٌب ذهب 
 

:  قائمة موزعي مادة  الحليـب ومشتقـاتـه ( 5
 العطلة األسبوعية  5-1

 السبت  الجمعة

 العنوان االسم واللقب العنوان االسم واللقب

الوادي غنادرة عبد الحمٌد الوادي شرٌط حرم صحراوي 

قمار أنصٌرة أحمد المقرن نعٌمة صولً 

جامعة شطً محمد جامعة هباز كمال 

المغٌر بالرابح محمد فتحً المغٌر بالرابح محمد فتحً 

 
 عيد األضحى المبارك 5-2

 السبت الجمعة

 العنوان إسم المطحنة  العنوان إسم المطحنة

 كوٌنٌن شركة الرواد الوادي شركة السنابل

حاسً خلٌفة مطاحن الطٌب حسانً عبد الكرٌم شركة الحاج صالح 

الوادي شركة سوف للدقٌق كوٌنٌن شركة التاج الذهبً 

الفولٌة الرقٌبة مطاحن الفولٌة  المرزاقة حاسً خلٌفة مطاحن نجمة

 لثاني وم اـــــيال ولوم األـــــيال
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:   قائمة الصيـدليــات  (6
 العطلة األسبوعية 6-1

 الدائـرة
 السبـــــــت الجمعـــــة

 العنـــوان إسم ولقب الصيدلي العنـــوان إسم ولقب الصيدلي

 الوادي

 الصحن رحومة بلقاسم حً تكسبت الغربٌة حمتٌن عبد المالك

 حً النور غندٌر عمر حسن  أكتوبر17حً  دو صالح الدٌن

 القارة عبابة جلول حً األمٌر عبد القادر نوار ماجدة

 حً أم سلمى مصطفاوي سامً حً باب الوادي زرٌق محمد الصالح

 حً أوالد أحمد سودة أحمد  سكن400حً حفصً نصر الدٌن

 حً سٌدي عبد هللا زٌن عبد العزٌز حً النخٌل سعد هللا هشام

  سكن400حً  حنكة إسماعٌل حً سٌدي عبد هللا زٌن عبد العزٌز

 الرقٌبة زاوش أحمد الرقٌبة زاوش أحمد الرقيبة

 قمار خلف بلقاسم قمار بكاري هدى قمار

 الدبٌلة بكار نادٌة الدبٌلة األرقط عبد المجٌد الدبيلة

 حاسً خلٌفة خالٌفة مبروك حاسً خلٌفة خالٌفة مبروك حاسي خليفة

 المقرن قرفً إدرٌس المقرن بكاري حنان المقرن

 الرباح كٌنة العاٌش الرباح مٌلودي سعٌد الرباح

 البٌاضة سالمً عادل البٌاضة دودي عائشة البياضة
 / / / / الطالب العربي

 إمٌه ونسة مراد لزهر إمٌه ونسة بن حمدة حسٌن إميه ونسة

 المغٌر حناشً صالح المغٌر حناشً صالح المغير

 جامعة بن مبروك صالح الدٌن جامعة صوالح بدادي محمد جامعة

 عيد األضحى المبارك  6-2
 الدائـرة

  اليـــــوم الثاني اليـــــوم األول 

 العنـــوان إسم ولقب الصيدلي العنـــوان إسم ولقب الصيدلي

 الوادي

 حً المنظر الجمٌل فرحات مٌلود  فٌفري18حً  فوناس مٌدانً

 حً الرمال بوصبٌع صالح سمٌة حً أوالد أحمد ذٌاب ٌاسٌن

 حً النزلة عمٌرات عبد العالً  سكن300حً  خالدي سمٌة

 حً الباب الوادي بالهادي عمار  أكتوبر17حً  قٌدوم زٌن الدٌن

 حً الناظور زاٌر لٌلة حً الشط بالنور نائمة

 الرقٌبة فرٌخ نسرٌن حً الشرقٌة المعة عبد الرؤوف الرقيبة

 حً الشهداء زغودة دلٌلة حً الباب الغربً شرٌقً مروان قمار

 حً األمل بكار نادٌة أكفادو سعٌدي عبد الغنً الدبيلة

 حاسً خلٌفة شراحً صالح حاسً خلٌفة خالٌفة مبروك حاسي خليفة

 المقرن بن عٌشة حنان المقرن غراٌسة الحبٌب المقرن

 حً العواشٌر  جبالً فاٌزة حً األمٌر عبد القادر بالقاسمً حنان الرباح
 البٌاضة عبٌد البشٌر البٌاضة حلوجً نصر الدٌن البياضة

 / / / / الطالب العربي

 إمٌه ونسة تٌوة حمزة إمٌه ونسة بن أحمد حسٌن إميه ونسة

 المغٌر زبٌلة إلهام المغٌر مٌدة سمٌرة المغير

 جامعة صحراوي ٌاسٌن جامعة نوار خالد جامعة

   :قائمة  محـطات البنزين (7
 

العنوان اسم المحطة العنوان اسم المحطة 

هبة الرقٌبة  رضوانً صالحمحطة تكسبت الوادي وحدة نفطال 

 العنوان االسم واللقب العنوان االسم واللقب

الوادي غنادرة عبد الحمٌد الوادي شرٌط حرم صحراوي 

قمار أنصٌرة أحمد المقرن نعٌمة صولً 

جامعة هباز كمال جامعة شطً محمد 

المغٌر بالرابح محمد فتحً المغٌر بالرابح محمد فتحً 
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الخبنة الرقٌبة  عطٌة بشٌرمحطة قمار وحدة نفطال 
الطالب العربً  تومً نور الدٌنمحطة جامعة وحدة نفطال 

المقرن  قدوري بشٌرمحطة المغٌر وحدة نفطال 

حسانً عبد الكرٌم  بوترعة صالحمحطة إسطٌل وحدة نفطال 

حسانً عبد الكرٌم  عمٌرات لمٌنمحطة الوادي محطة باي عبد الحفٌظ 
الدبٌلة  محطة لعبٌدي بلقاسمالوادي  سعدانً محمد السعٌدمحطة 

الدوٌالت بن قشة  لمقدم إبراهٌممحطة الوادي  فرحات عبد المجٌدمحطة 

سٌدي عون  هٌمة عبد الحقمحطة الوادي  رحومة عمرمحطة 

الطرٌفاوي  بوزغاٌة عائشةمحطة كوٌنٌن  زوبٌدي عبد المجٌدمحطة 
الحمراٌة  تعاونٌة الشبابمحطة كوٌنٌن  طلٌبة نصر الدٌنمحطة 

سٌدي عمران  مسعودي جمالمحطة الوادي  قدٌري سلٌممحطة 

جامعة  قروف محمودمحطة أمٌه ونسه  محدة قدورمحطة 

المغٌر  بوزقاق عبد الكرٌممحطة البٌاضة  عبادي الهاشمًمحطة 
حاسً خلٌفة بوغزالة محمد الرباح  بوصبٌع العاٌش بشٌرمحطة 

حاسً خلٌفة شركة الشرفاء غمرة قمار  بورقعة نجٌبةمحطة 

إسطٌل  قماري عمارمحطة  قمار –غمرة  سوٌد عبد هللامحطة 

 ساعة 24إن محطات البنزٌن معنٌة بالعمل على مدار أٌام األسبوع مدة : مالحظة 

 
 
 


