مخطط المداومات للتجـار و لوحدات اإلنتاج

على مستوى والية الطـارف خالل يومي عيد الفطر المبارك لسنة 2017
- 1الوحدات االنتاجية
 الملينات

الوحدة

تاريخ المناوبة

ملبنة البسباس

اليوم األول و الثاين من العيد

 انتاج الفرينة و السميد

الوحدات

تاريخ المناوبة

مطاحن الشرق – بن مهيدي -

اليوم األول و الثاين من العيد

مطاحن الصايف – بن مهيدي-

اليوم األول من العيد

ادللكية للمصربات الغذائية – البسباس -

اليوم األول و الثاين من العيد

ابـ ـز
- 2المخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التجار المداومون لليوم األول للعيد

البلديات

التجار المداومون لليوم الثاني للعيد و األيام الموالية له ( اليوم
الثالث و الرابع و الخامس)

درابلية عبد الوىاب  ،قامسي حيي  ،امساعيل معمري  ،بوعكرية اسيا

درابلية عبد الوىاب  ،قامسي حيي  ،امساعيل معمري  ،بوعكرية اسيا

سيف الدين قريود  ،حسان ناصري

سيف الدين قريود  ،حسان ناصري

الزيتونة

شلويف قيس

شلويف قيس

بوقوس

عمراوي عبد اجمليد

وادي حممد

بوحجار

مهدي وسيم  ،مقناي حممد

بن وىب شوقي

بدر الدين صاحلي

عبدي غنية
/

يونس حسني  ،عالق مسري  ،سلطاين احالم  ،حمرش حسني

يونس حسني  ،عالق مسري  ،سلطاين احالم

سوامل مساح

حريب مجال

الشافية

مهيسي امساعيل

مهيسي امساعيل

القالة

عجمي موسى  ،زيرق عاشور  ،بوقراجة لطفي  ،توام أمحد منتصر

عجمي موسى  ،زيرق عاشور  ،بوقراجة لطفي

بوضياف صابر

ضياف يزيد

رمل السوق

برج أمني

برج أمني

ابن مهيدي

بن بوشامة حورية  ،تومي عيسى  ،صادق رزاق حمسن

بن بوشامة حورية  ،تومي عيسى  ،صادق رزاق حمسن

الشط

سرار ياسني  ،تيتاح أحسن

سرار ياسني  ،تيتاح أحسن  ،صالح عبد الكرمي

بريحان

بوعافية عبد الرزاق  ،بوغراف صربي

بوعافية عبد الرزاق  ،بوغراف صربي

البسباس

صغري نور الزمان  ،ناصر فارس

صغري نور الزمان

بلقامسي حممد  ،سعد سعود رابح

بلقامسي حممد  ،سعد سعود رابح

العصفور

مكسم عبد العزيز  ،صناعي يوسف

مكسم عبد العزيز

الدرعان

بوكرش بومجعة  ،عبيدي مراد  ،بوشعري عبد ادلالك  ،بوجبل زوبري

بوكرش بومجعة  ،عبيدي مراد  ،بوشعري عبد ادلالك ،حاجي فريد

شيهاني

خرويب سليمة  ،خالدي سعاد

خرويب سليمة

زويد خلضر

زويد خلضر  ،رقيق منري  ،بن دريس يزيد

الطارف
عين العسل

عين الكرمة
حمام بني صالح
بوثلجة
بحيرة الطيور

السوارخ

زريزر

شبيطة مختار

منال زيدان

- 3التغذية العامة
البلديات

التجار المداومون لليوم الثاني للعيد

التجار المداومون لليوم األول للعيد
غرس اهلل بومجعة  ،أمحد بلعيدي  ،عماد حريب  ،بلعيدي فؤاد  ،زكية نافع ،
سفيان داودي

غرس اهلل بومجعة  ،أمحد بلعيدي  ،عماد حريب  ،بلعيدي فؤاد  ،زكية نافع  ،سفيان
داودي  ،تودرت عبد الكرمي

عين العسل

حسني منري  ،جرييب عبد الرمحان  ،غرس زين الدين  ،مقديش فيصل

حسني منري  ،جرييب عبد الرمحان  ،غرس زين الدين  ،مقديش فيصل

الزيتونة

قامسي عبد الكرمي  ،شايب يامسينة  ،شريط سليم  ،بوحفص عثمان

قامسي عبد الكرمي  ،شايب يامسينة  ،شريط سليم  ،بوحفص عثمان  ،الشريف
حبري  ،هتنيت حكيم

بوقوس

بومازة عماد

بومازة عماد  ،زويين مرمي  ،غاي عبد الكرمي  ،زيتوين عبد العزيز  ،بوحدادة يوسف

بوحجار

نصر اهلل عبد النور  ،فارس معروف  ،موسى صاحل  ،فزوق سعد خبوش ،
بلحسن صليحة  ،منصوري ابراىيم

نصر اهلل عبد النور  ،فارس معروف  ،موسى صاحل  ،مناجلية وناسة  ،بضياف عز
الدين  ،مصدق مصباح  ،بنور عادل

حسان مسري  ،عبادة عبد احلميد

حسان مسري  ،عبادة عبد احلميد  ،زياين نادية  ،سلطاين ذىب

تليلي رابح  ،تليلي سليم ،مشري سعاد  ،منال خمتار

خبوش الصادق  ،رقامي عبد الغاين  ،بن شاوي الطيب ،

حو عقيلة  ،سودة بشري  ،حو عبد اهلل  ،باىي يوسف  ،حبرون مخيسي

حو عقيلة  ،سودة بشري  ،حو عبد اهلل  ،باىي يوسف  ،حبرون مخيسي

خريسي دلني  ،عباس غزالة  ،رحومة خالد  ،سلطاين شوقي  ،ردميي أمين ،
كحلي عبد النور  ،حممد بورجان  ،رحيال حممد  ،عباس فاطمة  ،وقاف داود
 ،رمزي معط اهلل  ،بورومانة حممد

خريسي دلني  ،عباس غزالة  ،رحومة خالد  ،سلطاين شوقي  ،ردميي أمين  ،كحلي
عبد النور  ،حممد بورجان  ،رحيال حممد  ،عباس فاطمة  ،وقاف داود  ،رمزي معط
اهلل  ،بورومانة حممد

بودبزة فتحي  ،بوسطالة مداين  ،عابد سعاد  ،خالد بلغيث  ،صاحل حريب

بودبزة فتحي  ،بوسطالة مداين  ،عابد سعاد  ،خالد بلغيث  ،فارس جياليل ،
سوامل عبد اللطيف

الشافية

حريري زىري

حريري زىري

القالة

علوي حممد رؤوف ،تقيدة عبد القادر  ،بوساحة علية  ،محزة عبد العزيز ،
جفال خمتار  ،عبدي وريدة  ،ملواح عمر  ،كحلي منور  ،عبادلية وىاب ،
سعدي خالد

علوي حممد رؤوف ،تقيدة عبد القادر  ،بوساحة علية  ،محزة عبد العزيز  ،جفال
خمتار  ،عبدي وريدة  ،ملواح عمر  ،كحلي منور  ،عبادلية وىاب  ،بياسي العجمي
 ،ملواح يزيد  ،بربييت فريد  ،بوقفة حممد

السوارخ

بوطبة بالل  ،صدور حدة  ،بوكسيبة فريد  ،عطا اهلل ىشام

بوطبة بالل  ،صدور حدة  ،بوكسيبة فريد  ،عطا اهلل ىشام  ،اوصيف غزال ،
بكريي زوجة خضراوي الشريف ،ضياف وليد  ،عطا اهلل حممد اذلادي

العيون

طليبة سلسبيل  ،عليات مسري  ،مدلل فيصل  ،خري الدين بومجعة  ،بوخريص
صورية

طليبة سلسبيل  ،عليات مسري  ،مدلل فيصل  ،خري الدين بومجعة  ،بوخريص صورية

رمل السوق

حسيين عز الدين  ،مخيسي مليكة  ،بن ستيتة قيس  ،بوعزيز حكيم  ،العاقل
خدجية  ،صواب ىندة  ،جبايلي عدالن

حسيين عز الدين  ،مخيسي مليكة  ،بن ستيتة قيس  ،بوعزيز حكيم  ،العاقل
خدجية  ،صواب ىندة  ،حسيين أمحد

ابن مهيدي

معلوم مرواين  ،لعروس نور الدين  ،لعالميية منصف  ،بوطربوشة يزيد  ،خروف
نصر الدين  ،جابر حممد  ،محايدي فاروق

معلوم مرواين  ،لعروس نور الدين  ،لعالميية منصف  ،بوطربوشة يزيد  ،خروف نصر
الدين  ،جابر حممد

الشط

عباسي لطفي  ،بوساحة الشريف  ،كراميية العريب  ،مالك زغدود

عباسي لطفي  ،بوساحة الشريف  ،كراميية العريب

بريحان

خنوشي منري  ،منصوري عاطف  ،يويب حممد  ،بركات مسري  ،مصطفى
بوصلصال

خنوشي منري  ،منصوري عاطف  ،يويب حممد  ،بركات مسري

البسباس

ذيايب عبد احلكيم  ،سعدي يونس  ،بوموسى مسري

ذيايب عبد احلكيم  ،سعدي يونس  ، ،اوذيين فيصل  ،طراد نبيل  ،مشري لطفي ،
زماري سليم  ،بلهاين عبد اللطيف

زريزر

زعروري سامي  ،بن مراح عبد احلق  ،بلخريي عد احلفيظ  ،بن خليل سفيان

زعروري سامي  ،بن مراح عبد احلق  ،بلخريي عد احلفيظ  ،بن خليل سفيان

العصفور

شرقي مباركة  ،عياد حمسنّ  ،بونيف ياسني  ،بوصبع عبد العزيز  ،بومدين قايد
 ،ناصر زىية  ،عروسي عامر

شرقي مباركة  ،عياد حمسنّ  ،بونيف ياسني  ،بوصبع عبد العزيز  ،بومدين قايد ،
ناصر زىية  ،عروسي عامر  ،معوش نادية

الدرعان

حومدي سيد أمحد  ،لرباع عبد النور  ،بلعابد فارس  ،زاوي حسان  ،أربليل
فريدة  ،بن شاتة مجال ،

حومدي سيد أمحد  ،لرباع عبد النور  ،بلعابد فارس  ،زاوي حسان  ،أربليل فريدة ،
بن شاتة مجال  ،حرقاص ياسني  ،رامول ىشام  ،العمري عمار  ،عباس كمال

شيهاني

مخيسي طارق  ،بوخذنة حممد  ،نواري حلسن  ،درعي عبد اجمليد  ،مسايت حدة مخيسي طارق  ،بوخذنة حممد  ،نواري حلسن  ،درعي عبد اجمليد  ،مسايت حدة  ،بن
سلطان بن زاىر  ،كراميية تونس  ،بومعزة مجال
 ،بن سلطان بن زاىر  ،كراميية تونس  ،بومعزة مجال

الطارف

عين الكرمة
حمام بني صالح
واد زيتون
بوثلجة

بحيرة الطيور

شبيطة مختار

لسود خدجية  ،عاقر فيصل  ،منصوري نور الدين  ،طوايبية مسري  ،بوشاىد
عمار

لسود خدجية  ،عاقر فيصل  ،منصوري نور الدين  ،طوايبية مسري  ،بوشاىد عمار ،
فارس عز الدين  ،جالل خليل  ،مرداس رشيد  ،برزيق كرمي  ،كرود السعيد

 – 4مطـ ـ ـ ــاعم

البلديات

اليوم الثاني من العيد

اليوم األول من العيد

األيام الموالية للعيد ( اليوم الثالث ،الرابع
و الخامس )

بوسرة عبد النافع

بوسرة عبد النافع  ،زىاي سليماين ،بن الصمة
نبيل

بوسرة عبد النافع  ،زىاي سليماين  ،بن الصمة
نبيل  ،يوسف بليلي  ،خالف مجال  ،حراث
رؤوف  ،لطفي بلهاين

عين العسل

رمضاين أمحد

رمضاين أمحد

رمضاين أمحد

عين الكرمة

سلطاين إبراىيم

زىرية سلطاين

سلطاين إبراىيم  ،زىرية سلطاين

زايدي فتحي  ،سلطاين حسام  ،حمرش محيد

زايدي فتحي  ،سلطاين حسام  ،حمرش محيد

زايدي فتحي  ،سلطاين حسام  ،حمرش محيد

صالح عبد الكرمي

صالح عبد الكرمي

صالح عبد الكرمي

القالة

بن سبيت منري  ،بلهاين نبيل  ،بلهاين عصام

بن سبيت منري  ،بلهاين نبيل  ،بلهاين عصام،
شرقي توفيق  ،بلهاين أمحد

بن سبيت منري  ،بلهاين نبيل  ،بلهاين عصام ،
شرقي توفيق  ،بلهاين أمحد

ابن مهيدي

زياين ياسني معطى اهلل  ،برينيس أونيس ،
ذييب حممد

زياين ياسني معطى اهلل  ،برينيس أونيس  ،ذييب
حممد

زياين ياسني معطى اهلل  ،برينيس أونيس  ،ذييب
حممد

الشط

امقران مراد  ،رشيد سبوتة

امقران مراد  ،رشيد سبوتة ،ساىل عبد احلق

امقران مراد  ،رشيد سبوتة  ، ،ساىل عبد احلق

بريحان

بركات يزيد

بركات يزيد

بركات يزيد

البسباس

علي عوجيف

علي عوجيف

علي عوجيف

العصفور

سليم كرفوح

سليم كرفوح

سليم كرفوح

تومي عصام  ،رشيد لعالميية

تومي عصام  ،رشيد لعالميية

تومي عصام  ،رشيد لعالميية

بوخونة خلضر  ،عرعاري موسى  ،سرار حممد
بشري

بوخونة خلضر  ،عرعاري موسى  ،بوخنوفة أمحد

بوخونة خلضر  ،عرعاري موسى  ،سرار حممد
بشري  ،بوخنوفة أمحد

طوايبية بومجعة  ،مرحباوي حممد

طوايبية بومجعة  ،مرحباوي حممد

طوايبية بومجعة  ،مرحباوي حممد

الطارف

بوثلجة
بحيرة الطيور

زريزر
الدرعان
شبيطة مختار

 – 5خض ـ ــر وفواك ـ ـ ـ ـ ــه

البلديات

التجار المداومون اليوم الثاني للعيد

التجار المداومون اليوم األول للعيد
غرس اهلل بومجعة  ،عماد حريب  ،نويوة عاطف  ،الزىرة واىب

غرس اهلل بومجعة  ،عماد حريب  ،نويوة عاطف  ،الزىرة واىب

عقاب وحيد

عقاب وحيد

بوقوس

ساسان سعد الدين

/

بوحجار

فارس معروف  ،بن ىويس عمار  ،مصلحي مشس الدين  ،نوري
الضاوي

فارس معروف  ،بن ىويس عمار  ،مصلحي مشس الدين  ،عبد اهلل
ورقلي

علوي وليد

بن شاوي الصادق

بوثلجة

رغدادي كمال  ،غسول فوزي  ،عياشي ساكر  ،ساكري صورية ،
مرزوق فهيمة

رغدادي كمال  ،غسول فوزي  ،عياشي ساكر  ،ساكري صورية ،
مرزوق فهيمة

القالة

/

مزيري ليليا  ،بربييت فرحات  ،العابد نبيل

السوارخ

صدور حدة

صدور حدة  ،ضياف وليد

العيون

طليبة سلسبيل  ،عليات مسري

طليبة سلسبيل  ،عليات مسري  ،خلدون يوسف

رمل السوق

حسيين عز الدين

حسيين عز الدين

ابن مهيدي

معلوم مرواين  ،صدام بشرية  ،بوطربوشة حسان  ،مسايت فيصل ،
مشوك طارق  ،عبد الغين سريعي

معلوم مرواين  ،صدام بشرية  ،بوطربوشة حسان  ،مسايت فيصل ،
مشوك طارق  ،لعالميية فتحي  ،جابر حسن  ،صاحلي فاطمة
خضرة  ،عروسي أمحد

فتحي دراغمية  ،بلقاسم تومي  ،عبد العزيز غربيلي ،

فتحي دراغمية  ،بلقاسم تومي

البسباس

لعالميية عبد اجلليل

لعالميية عبد اجلليل  ،تونسي نقيب  ،فوغايل منور  ،مانع عبد
احلكيم

العصفور

بومدين قايد

بومدين قايد

عبديل حممد  ،سادلي علي

عبديل حممد  ،سادلي علي

الطارف
عين العسل

حمام بني صالح

الشط

زريزر
الدرعان
شيهاني
شبيطة مختار

عمامري خريية  ،بوعصيدة حسني  ،خليو عبد ادلالك عبكوس فوزي عمامري خريية  ،بوعصيدة حسني
 ،طابوش محيد
بومعزة مجال

بومعزة مجال

/

محدي حممد  ،طوايبية سليم

 -مق ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــي

البلديات

التجار المداومون اليوم الثاني للعيد

التجار المداومون اليوم االول للعيد
مرزوق سامي  ،طويل سليم  ،بن محيمد احسن  ،رزيق سعد اهلل

مرزوق سامي  ،طويل سليم  ،بن محيمد احسن  ،رزيق سعد اهلل

بن عياد عمار  ،بومتر رابح  ،رفعي عبد الرمحان  ،بوزريبة مراد

بن عياد عمار  ،بومتر رابح  ،رفعي عبد الرمحان  ،بوزريبة مراد

الزيتونة

محداوي السعيد

محداوي السعيد  ،سعدو رضوان

بوقوس

تومي زوجة نويوي مربوك

تومي زوجة نويوي مربوك

بوحجار

العابد رضا  ،فرجاين فيصل

العابد رضا  ،خاليل فوزي

منوري جهيد  ،لوامي ليلى  ،بلخريي عبد احلفيظ

منوري جهيد  ،لوامي ليلى  ،بلخريي عبد احلفيظ

بن ناصر ىنية

سهيلي نبيلة

زالل مراد  ،ذيايب حممد  ،مصدق عادل

زالل مراد  ،ذيايب حممد  ،مصدق عادل

بوسواك حسان  ،بورومانة ابراىيم  ،بشاين رضا  ،محدي بزع

بوسواك حسان  ،بورومانة ابراىيم  ،بشاين رضا  ،محدي بزع

بوسطالة مداين  ،زايدي حيي

بوسطالة مداين  ،زايدي حيي

الشافية

عقوب حممد اذلادي

عقوب حممد اذلادي

القالة

خلدون مربوك

خلدون مربوك  ،لعشب فريدة  ،حلقوم عبد احلليم  ،دكاين علي  ،بعريي
ياسني

السوارخ

سادلي حممود  ،خلفي ليلى  ،مرزوقي حسني

سادلي حممود  ،خلفي ليلى  ،مرزوقي حسني

العيون

جبايلي زيان  ،بن زارع ابراىيم

جبايلي زيان  ،بن زارع ابراىيم

رمل السوق

بن ستيتة رضا

بن ستيتة رضا  ،بشاينية حفناوي

ابن مهيدي

عباسي شوقي  ،ىوام بالل  ،بوطابية زين الدين  ،تونسي طارق ،
بوحويل أحسن  ،بوركبة نبيل  ،ضيف سهام  ،سريعي حممد الصاحل
بن عياد محزة

عباسي شوقي  ،ىوام بالل  ،بوطابية زين الدين  ،تونسي طارق  ،بوحويل
أحسن  ،بوركبة نبيل  ،ضيف سهام  ،عباس مصطفى

الشط

عروسي عالء الدين ،معط اهلل رضا  ،سناوي حممد االسالم  ،سرار أنور ،

عروسي عالء الدين ،معط اهلل رضا  ،سناوي حممد االسالم  ،سرار أنور  ،بطربوشة

بطربوشة عمارة

عمارة  ،عوين مالك

بريحان

خنوشي رضوان  ،بوشارف رضوان

خنوشي رضوان  ،بوشارف رضوان  ،زعالين أمحد

البسباس

جالل مصطفى  ،مهري عادل  ،خرويب حممد  ،زراري نورة  ،مجيلي
رابح  ،بن زديرة رفيق ،

جالل مصطفى  ،مهري عادل  ،خرويب حممد  ،زراري نورة  ،مجيلي رابح ،
بن زديرة رفيق  ،معيزي عبد النور

العصفور

بونيف لزىر  ،بوصبع الصادق  ،ىادف منور

بونيف لزىر  ،بوصبع الصادق  ،ىادف منور

لعالميية عمر  ،علوش عادل  ،سناين عامر

لعالميية عمر  ،علوش عادل  ،سناين عامر

الدرعان

سلطاين حممد  ،عزاب يوسف  ،البري حممود ،

سلطاين حممد  ،عزاب يوسف  ،البري حممود  ،عمارة ماضي منري  ،مشام
عبد اجلليل

شيهاني

وزيان ميلود  ،درعي عمار  ،نورة بوساحة

وزيان ميلود  ،درعي عمار  ،نورة بوساحة

صايب أمحد  ،صايب حممد الطاىر

صايب أمحد  ،زويزي رضا

الطارف
عين العسل

عين الكرمة
حمام بني صالح
واد زيتون
بوثلجة
بحيرة الطيور

زريزر

شبيطة مختار
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البلديات

الصيادلة المداومون اليوم الثاني للعيد

الصيادلة المداومون اليوم االول للعيد

الطارف

خدري عالل

بليلي محيدة  ،داودي مسرية

عين العسل

قميدي النوري

عزوزي سهيلة  ،زحال زينب

الزيتونة

دريسي ريعة

/

بوقوس

/

مهيسي أنيس

بوحجار

لعزيز ناصف

بوحادب سامية

بورومانة حممد الشريف

/

/

جاو حدو سعاد

بوثلجة

كرباب نذير

بن طراد حممد اذلادي

بحيرة الطيور

لعبيدي ياقوتة

/

الشافية

كاشا رؤوف

/

القالة

بوطبة مصطفى  ،بن زارع وردة

صياب فريال  ،قريش مسرية

السوارخ

بوسبسي عالء

/

العيون

/

حتري وفاء

ومان عبد ادللك  ،قرفية حممد وسيم  ،بلغول دليلة

كردي سامية  ،داودي عمار

الشط

طلحي دلياء

بومهيلة فهيمة  ،حربيح سلوى  ،فعرور مسري

بريحان

/

غوافرية سامي

البسباس

دنداين صورية  ،حممدات ابتسام

باي دلياء

العصفور

بوسيل مسري

بليلي فيصل

زريزر

بوقلي مجيلة

/

الدرعان

بومعزة اسيا  ،ارليل رشيدة  ،جندي أمال

دلوشي حممد  ،بالقامسي نادية

شيهاني

/

براين عبد الكرمي

لرقم حممد الشريف

فلظة عبد اهلل

عين الكرمة
حمام بني صالح

ابن مهيدي

شبيطة مختار
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البلديات
الطارف

التجار المداومون اليوم االول للعيد
زايدي الصادق  +غناس خلضر  +أوزروت +فاطمة

التجار المداومون اليوم الثاني للعيد
زايدي الصادق  +غناس خلضر  +أوزروت فاطمة الزىرة

الزىرة
عين العسل

دويسي ىادي  +دين حممد علي

دويسي ىادي  +دين حممد علي

الزيتونة

محداوي نوار

محداوي نوار

بوحجار

نفطال،بوقرة أمحد

نفطال،بوقرة أمحد

جديد عبد اجمليد  ،نوري عمار

جديد عبد اجمليد  ،نوري عمار

بوثلجة

راوية ضاوي

راوية ضاوي

بحيرة الطيور

شاييب يوسف

شاييب يوسف

نفطال  ،عايت ابراىيم

نفطال  ،عايت ابراىيم

قداورة زاىو

قداورة زاىو

نفطال  ،شركة التضامن دراجي و شركاؤه  ،بوبري

نفطال  ،شركة التضامن دراجي و شركاؤه  ،بوبري يوغرطة

عين الكرمة

القالة
السوارخ
ابن مهيدي

يوغرطة
الشط

بوخاري فؤاد ،قزولة فريد ،مرادي خدجية

بوخاري فؤاد ،قزولة فريد ،مرادي خدجية

بريحان

بن جديد علي

بن جديد علي

البسباس

ش.ذ.م.م اذلوارية،باروش نصر

ش.ذ.م.م اذلوارية،باروش نصر

العصفور

العياد لزىر

العياد لزىر

ش.ذ.م.م صدام عماد الدين،بوقفة عبد اهلل

ش.ذ.م.م صدام عماد الدين،بوقفة عبد اهلل

بوقرة العياشي ،نفطال

بوقرة العياشي ،نفطال

زريزر
الدرعان

