
قـــــائمــــــة المخـــــابـــــــز المــــداومــــــة لواليــــــة بشار خالل
عطلـــة يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2019

دائرة
عنوان المحل االسم واللقبالبلديات

التجاري
مناسبة العطلةأيام المداومة

حي البدر قرب منصوري أعمر
الدرك الوطني

عيد األضحىاألول والثاني

حي االنارة قسم عقومة محمد
60 رقم 226

"  األول والثاني

حي األرصاد محاسن أبو الفتوح
الجوية بشار

"األول والثاني

حي المزاريف شديك بوسعد
قطعة رقم 43

"األول والثاني

"األول والثانيحي قندهارمناعي عبد الرحمان
"األول والثانيحي الفتحفرغالي كاهنة
"األول والثانيحي البدرسليماني كمال

"األول والثانيحي الكرمةقدير أحمد
تجزئة تنكرود أكموسي لعزيز

بشار الجديد
"األول والثاني

"األول والثانيحي الفتحخواص كريم
"األول والثانيحي 102 مسكنبراهمي خالد

حي 600 مسكن آكلي فتيحة
بشار

"األول والثاني

"األول والثانيحي القصر القديمبلحجرايدير
"األول والثانيحي 400 مسكنسليماني إبراهيم
"األول والثانيحي حوبةبغدادي بوفلجة

"األول والثانيوسط المدينةحماد جمال
"األول والثانيحي 220 مسكنبوحفصي مراد
"األول والثانيالمنطقة الزرقاءبن عبو الوناس

"األول والثانيحي قندهارلزعر عبد المالك
"األول والثانيحي االنارةكحللو سفيان

"األول والثانيحي 800 مسكنركيك مزعاش
"األول والثانيحي ليسكادرومنصوري حنافي

"األول والثانيحي 800 مسكنبلحجر فرحات
"األول والثانيحي غراسةعيشوش وحيدة
"األول والثانيحي النور بشارشاب هللا فريد

"األول والثانيحي المنقار الدبدابةلزنك خالد

"األول والثانيحي مراحموالي عواد عبلة
"األول والثانيحي الفرسانبوقطاية فؤاد

بشار

جدول رقم 01:

بشــــار



"األول والثانيالدبدابة الوسطناصري فوزي
"األول والثانيحي لحدببلحجر حسين

طريق الزاوية سعيدي محمود
الدبدابة

"األول والثاني

قائمــــــــــــة المخابز المداومــــــــــة على مستوى دوائر الواليـــــــــــــة خالل عطلة يومي عيد األضحى المبارك  

يوم المداومةالعنوان التجارياالسم واللقبالبلدياتدائرة

قسم 12 م م طاهر بغداد
رقم 177

األول والثاني

حي المناجم بن سرحان يحي
القنادسة

األول والثاني

منطقة الحضرية عشيبة فضيلة
حي البرقا

األول والثاني

األول والثانيوسط لحمرسعيدي لحبيب لحمر لحمر

مخبزة أول ماي قلوم إبراهيم
بني ونيف

األول والثاني

حي رحماني سماحاتزكرياء
أحمد

األول والثاني

األول والثانيحي 418 مسكنشوشو أحمد

األول والثانيالعبادلةالعربي زهرة
األول والثانيالعبادلةبن أحمد هشام

منصوري عبد 
العالي

األول والثانيالعبادلة

األول والثانيالعبادلةطالبي أحمد
مشرع 
هواري 
بومدين

مشرع هواري حسيني بوجمعةمشرع هواري بومدين
بومدين

األول والثاني

بركات عبد عرق فراجعرق فراج
الرحمان

عرق فراج 
العبادلة

األول والثاني

األول والثانيتاغيتهنيني أم العيد
األول والثانيتاغيتزاوي سفيان

األول والثانيتاغيتبلبوخاري توهامي
وسط مدينة بن نانة الشيختبلبالةتبلبالة

تبلبالة
األول والثاني

األول والثانيأقدال الواتةرابحي عبد الغني
األول والثانيأقدال الواتةعفان بشير

القنادسة

 بني ونيف

 العبادلة

 تاغيت

 الواتة

 القنادسة

 بني ونيف

 العبادلة

 تاغيت

 الواتة



األول والثانيأقدال الواتةبوحميدي محمد
األول والثانيوسط المدينةصغير عبد الحفيظ

األول والثانيوسط المدينةمحيوز مرزاق
األول والثانيوسط كرزازلعمش عبد الحق
األول والثانيوسط كرزازصديقي جياللي

األول والثانيأوالد خضيرقومي عبد هللا
األول والثانيأوالد خضيرحاحي سالم

األول والثانيتيموديعالوي أحمد تيمودي تيمودي
األول والثانيوسط القصابيبوربابة محمد القصابي القصابي

مناسبة العطلةيوم المداومةالعنوان التجارياالسم و اللقبالبلدياتدائرة
عيد األضحىاألول والثانيحي القادسيةبوحفصي كريمة

""األول والثانيحي 150 مسكنعبد الرحمن جياللي
""الثانيليسكادروعبد القادر الهاللي

""الثانيحي 150 مسكنصخار عبلة
""الثانيالحدبالعوفي عبد الوهاب

""األول والثانيليسكادرومجدوبي عيسى
""األول والثانيقندهارسعيدات عمر
""األول والثانيديار الحجرةبن خدة فتيحة

""الثانيالشؤون الدينيةضيف هللا سعيد
""األول والثانيالشؤون الدينيةحمليلي فاطمة

""األول والثانيحي 800بن سعياد زكريا
""األول والثانيسوق الرحمةكرومي بلفريجي

""األول والثانيسوق الرحمةعامير لطيفة
""األول والثانيدبدابة الوسطبوبكري سفيان

""األول والثانيطريق الزاويةصديقي عبد السالم
""األول والثانيالحدبشمادي نور الدين

""األول والثانيالقصر القديمحليل محمد
""الثانيالقصر القديمالمير عبد العالي

""األول والثانيحي المراححميدي يونس
""األول والثانيمسكن 400طالب عبد الصمد

""األول والثانيحي 620 مسكنبن علي سليمان
""األول والثانيحي النورمعابدي محمد األمين

""األول والثانيحي 250 مسكنهادف محمد
""األول والثانيحي االنارةموساوي رشيدة
""األول والثانيحي رابحةناصري رابحة
""األول والثانيبشار الجديدعلي بن يعيش
""الثانيبشار الجديدكرومي بشير

""األول والثانيحي غراسةعبدو عبد الرحام بشار

 

 اقلي

كرزاز

أوالد خضير

بشار

 اقلي

كرزاز

أوالد خضير

 



شارع زيتوني بوبة العيد
عبد هللا

األول والثاني

شارع العروسي بونقطة ساسي
بن عروس

األول والثاني

شارع 210 دحان هيشام
مسكن

األول والثاني

األول والثانيالعبادلةمحجوبي فاطنة
األول والثانيالعبادلةموساوي مالحة

األول والثانيلعبادلةعبدلي محمد
مشرع هواري بركاويمربوحة

بومدين
األول والثاني

مشرع هواري طالبي أحمد
بومدين

األول والثاني

األول والثانيعرق فراجطربوشي كمال
األول والثانيعرق فراجعيساوي مومن
األول والثانيتاغيت مركزمريرس زهرة
األول والثانيتاغيت مركزقصار عربية

األول والثانيبني عباسعبيد بشير
األول والثانيبني عباسشرفاوي نذير
األول والثانيبني عباسقالوي صديق
األول والثانيبني عباسيوسفي جمعة

األول والثانيبني عباستلمساني فضيلة
األول والثانيتبلبالةمباركي يمينة

األول والثانيتبلبالةبوقرو عبد الحق
األول والثانيتبلبالةقالوي مباركة

األول والثانيالواتةكبير يمينة
األول والثانيالواتةقالوي صديق

األول والثانيلواتةعيساوي محمد
األول والثانياقليعيساني سالم

األول والثانياقليبلحرشة عبد الحق
األول والثانيتامترتتوكال بوجمعة

األول والثانيتامترتمحمودي مبروك
األول والثانيبني يخلفعباسي حسنة
األول والثانيبني يخلفتارقي خليل

األول والثانيبني يخلفيحياوي دحان
األول والثانيبني يخلفبوعناني محمد
األول والثانيبنى يخلفمخلفي عائشة
األول والثانيبني يخلفبركات احمد
األول والثانيكرزاز المركزبلحاج أحمد

بني يخلف

 

عرق فراج

دائرة الواتة

دائرة اقلي

تامترت

دائرة بني 
ونيف

تاغيت

دائرة بني 
عباس

تبلبالة

دائرة بني عباس

تبلبالة

دائرة الواتة

دائرة اقلي

تامترت

تاغيت

عرق فراج

بني يخلف

 

 بني ونيف

مشرع هواري بومدين

العبادلة العبادلة

مشرع 
هواري 
بومدين



األول والثانيكرزاز وسطعالوي عبد القادر
األول والثانيكرزاز وسطحدادو بلقاسم
األول والثانيكرزاز القصرلعريبي بشير
األول والثانيكرزاز القصرلطرش محمد
األول والثانيكرزاز القصربوخبزة بشير
األول والثانيكرزاز المركزقدوري العيد

عصماني عبد 
الرحمان

األول والثانيكرزاز القصر

األول والثانيالزاوية الكبيرةحدادو بلقاسم
األول والثانيأوالد خضيريعيش محمد
األول والثانيحي أوالد رافعبليجي محمد

األول والثانيأوالد خضيربن عيسى علي
األول والثانيتيموديعثمان سعاد

األول والثانيتيموديعماري احمد
األول والثانيتيمودي مركزمحمدي بو فلجة

األول والثانيتيمودي مركزخنوس عائشة
األول والثانيالقصابيعوماري عبد القادر

األول والثانيالقصابيمعمري الزهرة
األول والثانيالقصابيحمزاوي بوعالم

قائمـــــــــة نشــــــــاط الجـــــزارة والخضر والفواكـــــه المداوميــــــــــن 

مناسبة العطلةيوم المداومةالعنوان التجارياالسم و اللقبالبلدياتدائرة
عيد األضحىاألول والثانيطريق الزاويةحمدو محمد

""األول والثانيحي الطارفنصر هللا عبد الجبار
""األول والثانيحي مراحضيف هللا توفيق

""األول والثانيحي االنارةسالمي عبد السالم
""األول والثانيحي الشؤونمنصوري الغازي
""الثانيحي قندهاربو سحابة ادريس

""الثانيليسكادروبن حمو جميلة
""الثانيسوق الرحمةبن جياللي مصطفى

""األول والثانيسوق الرحمةتوهامي هاشيمي
""األول والثانيالحدببن موسى أحمد

""األولوسط المدينةمجدوب نصر الدين
""التانيوسط المدينةقليشة حسين

قائمـــــــــة نشــــــــاط الجـــــزارة المداوميــــــــــن لبلديات ودوائر 
والية بشار خـــــالل عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2019

دائرة كرزاز

بشار

دائرة أوالد 
خضير

بلدية تيمودي

بلدية 
القصابي

لوالية بشار خـــــالل عطلة يومي عيد األضحى المبارك لسنة 2019

بشار

بلدية القصابي

دائرة كرزاز

دائرة أوالد خضير

بلدية تيمودي



مناسبة العطلةيوم المداومةالعنوان التجارياالسم واللقبالبلدياتدائرة
عيد األضحىاألول والثانيالقنادسةبن صافي يوسف
""األول والثانيالقنادسةبن كرزاز احمد

عيد األضحىاألول والثانيحي 20 أوتهشام براهمي
""األول والثانيحي 20 أوتبراهيم بن سعيد

شارع بوخيرة غرور جمال
محمد

عيد األضحىاألول والثاني

"األول والثانيحي 418 مسكنغرور فاطمة الزهراء
"األول والثانيشارع شكلوط محمددحمان سالم

شارع مساعد بن بوشتة بن عامر
يوسف

"األول والثاني

عيد األضحىاألول والثانيالعبادلةموساوي جياللي
"األول والثانيالعبادلةرميلي بومدين

"األول والثانيالعبادلةبوشيبة منصور
"األول والثانيالعبادلةالجابري مصطفى

عيد األضحىاألول والثانيمشرع هواري بومدينطالبي محمد

"األول والثانيمشرع هواري بومدينكرايو علي

عيد األضحىاألول والثانيتاغيت الوسطيحياوي بداري
"األول والثانيتاغيت الوسطمخطاري أحمدتاغيتتاغيت

"األول والثانيتاغيت الوسطسيف الدين صحراوي
عيد األضحىاألول والثانيبني عباسرقيق الشيخ

""األول والثانيبني عباسعقبة كنتة سناد
""األول والثانيبني عباسلونيس عبد العزيز

""األول والثانيبني عباسيعيش حمو
""األول والثانيبني عباسهمال ابراهيم
عيد األضحىاألول والثانيتبلبالةبودواية الشيخ

""األول والثانيتبلبالةمخلوفي مبروكة
""األول والثانيتبلبالةمحمدي عائشة
""األول والثانيتبلبالةفرحاح مختار
عيد األضحىاألول والثانيالواتة وسطحساني محمد

""األول والثانيالواتة وسطيعيش عبد هللالواتةالواتة
عيد األضحىاألول والثانياقليصغير علي

""األول والثانياقليعماري أحمد
""األول والثانياقليبن الصادق صادق

عيد األضحىاألول والثانيتامترتقندوسي سالم
""األول والثانيتامترتحفيظ حجاج

عيد األضحىاألول والثانيكرزاززيد المال عبد هللا
""األول والثانيكرزازعصماني عبد الرحمان

تامترت

 كرزاز

العبادلة

مشرع 
هواري 
بومدين

 بني 
عباس

تبلبالة

 اقلي

تامترت

 كرزاز

العبادلة

القنادسة القنادسة

 لحمر

 بني 
ونيف

 لحمر

 بني ونيف

مشرع 
هواري 
بومدين

 بني عباس

تبلبالة

 اقلي



عيد األضحىاألول والثانيأوالد خضيربن طالب مبروك
""األول والثانيأوالد رافعحاحي محمد سالم

عيد األضحىاألول والثانيقصابي وسطقاسمي عبد القادر القصابي القصابي

مناسبة العطلةيوم المداومةالعنوان التجارياالسم واللقبالبلدياتدائرة
عيد األضحىاألول والثانيالقصر القديمحليل محمد

""األول والثانيطريق الزاويةمرابطي خالد
حي الطارف بوسماحةمخطار

الدبدابة
""األول والثاني

""األول والثانيحي المراحلولو السعيد
""األول والثانيحي قندهاربن خدة فتيحةبشار

""األول والثانيحي االنارةجرماني يوسف
""األول والثانيحي غراسةدريسي محمود
""األول والثانيحي قندهاربوسماحة محمد

""األول والثانيحي الشؤون الدينيةعلىكورزي

""األول والثانيحي قندهاربن قطاف الطيب
عيد األضحىاألول والثانيالقنادسةبوزياني منور
""األول والثانيالقنادسةرحال الطاهر

""األول والثانيالقنادسةبن حيد العرابي
 بني 
ونيف

عيد األضحىاألول والثانيوسط المدينةقدوري خديجة بني ونيف

عيد األضحىاألول والثانيالعبادلةعثمان عبد اللطيف
"األول والثانيالعبادلةبن حيدة بوعالم
"األول والثانيالعبادلةمرحيل العربي
عيد األضحىاألول والثانيتاغيت وسطمانوني محمد

"األول والثانيتاغيت وسطبن سعيد محمد
عيد األضحىاألول والثانيبني عباس وسطقضناوي عبد الكريم

"األول والثانيبني عباس وسطقاضي قادة
"األول والثانيبني عباس وسطمرزوقي خيرة

"األول والثانيبني عباس وسطسجال عبد العالي
عيد األضحىاألول والثانيالواتة وسطعاللي فاطمة

"األول والثانيالواتة وسطعيساوي رشيدة
عيد األضحىاألول والثانياقلي وسطالعشاوي عبد الكريم

"األول والثانياقليبريك عبد الحفيظ

عيد األضحىاألول والثانيكرزازبوزيان نور الدين

تامترت

القنادسة

العبادلة

تاغيت

 بني عباس

الواتة

 اقلي

العبادلة

تاغيت

 بني 
عباس

الواتة

 اقلي

 أوالد 
خضير

بشار

القنادسة

 أوالد خضير

عيد األضحىاألول والثانيتامترتقندوسي سالمتامترت

الخــــــضر والفـــــــواكه



"األول والثانيكرزازغريسي ميلود
"األول والثانيكرزازبلحاج أحمد

قائمــــــــــــة محطـــــــــات البنزيــــــن المداومــــــــة خـــــــــالل عطلــــة يوميعيد األضح   

مناسبة العطلةيوم المداومةالعنوان التجارياالسم واللقبالبلدياتدائرة
حي الصفصاف وهابي الطيب

الدبدابة
عيد األضحىاألول

""الثانيبشار الجديدعاللي زوليخةبشاربشار
""األولحي غراسة بشارحمولية مصطفى
منطقة النشطات بن دحان السعيد

الجديدة
""الثاني

قرب مركب محطة المجيدي
السعودية

""األول

القنادسةالقنادسة
عيد األضحىاألولوسط بني ونيفمحطة نفطال

""الثانيبني ونيفش.م.م جوهرة الجنوب

مشرع هواري 
بومدين

األول

الثانيالعبادلة

عيد األضحىاألولوسط المدينةمحطة نفطال
""الثانيوسط المدينةرحماني عبد الغني

عيد األضحىاألولوسط المدينةمحطة نفطالتبلبالةتبلبالة

عيد األضحىاألولاقلي وسطمزوزي بوزيان اقلي اقلي
عيد األضحىالثانيكرزازبربوشي أحمد
""األولكرزازمحطة نفطال

قائمـــــــة موزعــــــي الحليـــــب المداوميــــــــن خـــــــالل عطلــــــــة يومي 

بلدية
االسم 
واللقب

مناسبة العطلةيوم المداومة

عرشاوي 
طارق

عيد األضحىاألول والثاني

 بني 
عباس

الواتة الواتة

 كرزاز

دائرة 
بني ونيف
العبادلةالعبادلة

تاغيت تاغيت

عيد األضحى المبارك لسنة 2019

 بني عباس

الواتةرفاع محمد

 كرزاز

كرزاز

عيد األضحىاألول

 بني ونيف

القنادسةشاذلي عثمان

الثاني

األول

كرزاز

عيد األضحى

عيد األضحى

محطة البنزين مسيرها 
حديبي موالي سماعيل

عيد األضحى""

تاغيتمحطة نفطالتاغيت



عيد األضحىاألول والثانيبونقطة الطيب

بوطيب 
مخطار

عيد األضحىاألول والثاني

عيد األضحىاألول والثانيرميلي عثمان

وحدة 
االنتاج

اسم ولقب 
المتعامل 
االقتصادي

المجموعالعنوان

منطقة النشاطات الجديدة ملبنة الساورة
بشار

ملبنة ديمالي 
رقية

نيف الرحى والية بشار

مطحنة 
المستقبل

المنطقة الصناعية بشار

مطحنة 
بروفاس

المنطقة الصناعية بشار

المنطقة الصناعية بشارمطحنة 

ملبنة

ملبنة جنوب 
حليب اقلي

اقلي بشار
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مطاحن

مؤسسة 
أقروديف

المنطقة الصناعية بشار
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بشار
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