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 : الوؤرخ في         :هلحق للقرار الوالئي رقن
 الوبارك حضح و الوحذاث اإلًتاجيت الولسهت بضواى الوذاوهت خالل يوهي ػيذ األ قائوت التجار

 و األيام الوواليت لَ  2018لسٌت

 

س ــــ الوخاب 1  

 البلذيت إسن ولقب صاحب الوخبسة الؼٌواى الوالحظت

 اليوم األول
 

02ٔهح ؽمشوْ فاٌر سلُ   تىػىاص ػثذ اٌسك 

 ػٕاتح

ٔهح تٓ خٍذوْ 64  ٌىزٍ عىُٕح  

26سلُ 45ِذخً  6740خىٍَُح  3زٍ   زّذاْ اٌيُة 

26ٔهح لاَذٌ اٌؼشتٍ سلُ  زٍ تٍؼُذ تٍماعُ  زذَذ ٌضهش 

64سلُ  20 ذؼامذَح اٌشَُ  صواَُّح ػثذ اٌسك 

)عىق اًٌٍُ( 6742دَغّثش  66زٍ   دوَة وٌُذ 

ؽاسع ػُّشوػ ػثذ اٌمادس 61  تىَّح ِسّذ اٌؼشتٍ 

 تىزداس ػّاس زٍ عىَذأٍ تىخّؼح

ٔهح صِىٌٍ ػثذ اٌثالٍ 24  وسٍح ػثذ اٌسك  

ٔهح تُؾح َىعف  03  تغذادٌ ِؼٍُ  

الثاًي اليوم  
     

03زٍ ػغٍح زغُٓ سلُ   تىعاٌُح ػثذ اٌمادس 

3ِغىٓ ليؼح سلُ 6206زٍ اٌغهً اٌغشتٍ   تٓ ٔافش ػضاٌذَٓ  

24ٔهح دخٍٍ ِخراسسلُ   لشوٌ عُّش 

خىٍَُح 3ِغىٓ زٍ  022ِؾشوع   تٍفشزٍ وٌُذ 

اٌهٕاء عُذٌ ػاؽىس ػّاسج زٍ اٌشَُ اٌرشلُح اٌؼماسَح 
5-4-3أ، سلُ   

 ذىٍٍُ ِىعً

 626لغُ  6سلُزٍ تٍؼُذ تٍماعُ زٍ لاَذٌ اٌؼشتٍ 
21اٌسقح سلُ  16ِدّىػح ٍِىُح سلُ  

 زاخٍ ػثذ اٌسُّذ

 ىىتاي ِشاد اٌّشوض اٌرداسٌ عُثىط 

6732ٔىفّثش  6ؽاسع  62  تخىػ ػثذ اٌسفُظ 

 تىزداس ِسّذ   20ِذخً  26ػّاسج زٍ واد اٌزهة 

6سلُ ؽاسع تٓ ػُّىس ػثذ اٌمادس ِغُش ػ إٌضَُ ِهذٌ خّاي   

ؽاسع فاوٌٍ ػثذ اٌمادس ذيً ػًٍ ٔهح ػّاسج  64
0ػثذ اٌثالٍ   زقح سلُ   

 لىخًُ ػادي

 اٌؾؼثُح اٌذَّمشاىُح اٌدضائشَح اٌدّهىسَح   
                                            ػٕاتح والَح     
     اٌرداسج ِذَشَح     
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ِغىٓ واد اٌفشؽح  522زٍ   تىلذاذ ِغؼىد 

457زٍ تٍُضأظ واد اٌمثح سلُ   ٌؼىاتذَح عالٍِ ِسّذ خًٍُ 

ٔهح اٌثٕفغح زٍ إٌُضا  34  عازٍٍ إتشاهُُ  

 
 
 
 

األيام  
الوواليت  
 لؼيذ األحضح 

 ؽؼاتٕح ٔىس اٌذَٓ   56ؽاسع ِؼياس ٌخنش سلُ 

6عازح صغىاْ عاتما فشداْ سلُ   ػ.ر.َ.َ ِخثضج األُِشج 

 تىزفـ سصاق  4واد اٌزهة اٌؾيش اٌثأٍ ػّاسج 

ٔهح ِاسعى 60  خاذٍّ سمىاْ 

56اٌسقح سلُ  6اٌفشؽح زٍ واد   تىَّح ٔىس اٌذَٓ 

6اٌرؼاؤُح اٌؼماسَح وىتقُش ِسً سلُ  ػثذ إٌىسٌ ِسّذ فاٌر 

73ليؼح  21ذدضئح عُذٌ زشب   ِٕقىسٌ ػٍٍ 

26زٍ اٌضػفشأُح زقح سلُ   تخىػ ِسّذ أُِٓ  

24ٔهح ػمثح تٓ ٔافغ   عاعٍ ِسّذ أُِٓ  

ٔهح صِىٌٍ ػثذ اٌثالٍ 24 اٌغثرٍوسٍح    

26ٔهح اٌؼمُذ ػُّشوػ سلُ   ٌىفُف ػٍٍ 

 اليوم األول
27سلُ 26زٍ عُذٌ ذّاَ   

 
 ذُاَثُح ٔىسج

 سرايــذي
الثاًي اليوم  

 

6723ِاٌ  26زٍ   اتى تىش ػثذ اٌىشَُ 
)ِغُش ػ اٌرنآِ اإلخىج 

 تىتىش

 اليوم األول

 تىػمذَح ػقاَ زٍ ػُغاخ اَذَش 

 
 
 

 البـوًي
 

 
 

اٌثىٍٔ 0ليؼح  6ذدضئح ِغىٓ  722زٍ   تىغاؽح ػٍٍ 

ZUHNإٌّيمح اٌسنشَح اٌغىُٕح  تىزفـ ػثذ اٌسُّذ  5ليؼح سلُ 

الثاًي اليوم  
 

6زٍ ىاسق تٓ صَاد سلُ   ػثذ اٌٍُىج فشَذ 

 عٍيأٍ فُقً تىخنشج 01اٌرؼاؤٍ اٌؼماسَح زغٓ اٌدىاس سلُ 

6زٍ عُذٌ عاٌُ ػّاسج أ سلُ   ٍِىن ػثُش 

 تىصػشوسج ـ اٌثىٍٔ ـذدضئح 
زؾٍفٍ ػٍٍ ِغُش ػ.ر.َ.َ 

 اٌؼٕاتُح

ِغىٓ )ِماتً اٌّغرؾفً( 232زٍ   تىػشىٍ ػثذ اٌشؽُذ 

األيام  
الوواليت  
 لؼيذ األحضح 

عُذٌ عاٌُ  437ليؼح  20زٍ تىخُّشج   ِساِذَح ِسّذ اٌؼُذ  

  0ِغىٓ ِسً سلُ 722زٍ ػُغاخ اَذَش
 

 اٌثشوح SNCعىىب ٔثًُ ِغُش

26زٍ ىاسق تٓ صَاد سلُ   
 
 

 تىٌؼشاوٌ زغُٓ
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 اليوم األول

  22ِسً سلُ  6732أوي ٔىفّثش 
 

 تىٌمشع ػٍٍ 

ارـــالحج  

 ِضساق ِسّذ  ِضسػح ؽاَثٍ اٌؼشتٍ اٌىشِح 

الثاًي اليوم  
 

 20ؽاسع األُِش ػثذ اٌمادس اٌّشوض اٌرداسٌ داِش 
س 02سلُ   

 تٓ ٔافش ٔىس اٌذَٓ 

64ِهُذٌ سلُ ٔهح اٌؼشتٍ تٓ   تٓ صػُُ سمىاْ 

األيام  
الوواليت  
 لؼيذ األحضح 

ؽاسع األُِش ػثذ اٌمادس 33  تٓ ٔافش ػض اٌذَٓ  

 اليوم األول
 أوشَ أُِش   61ِسً  61زٍ اٌثؾُش اإلتشاهٍُّ زدش اٌذَظ ق أ 

سيذي 
 ػوار

 فٕقشٌ ٔثًُ   6630ذدضئح ؽؼُثح سلُ 

الثاًي اليوم  
 

 زٕىْ عفُاْ  زٍ خفاي ػّاس إٌّيمح اٌثأُح 

 ٌىُٔظ وشَّح  ذدضئح ِشصوق ػّاس زٍ اٌمٕيشج 

األيام  
الوواليت  
 لؼيذ األحضح 

ِغىٓ اٌؾؼُثح  702زٍ   
زٕىْ ػثذ اٌشؤوف ِغُش 

 ػ.ر.َ .َ 

د64َسًّ سلُ  64زٍ اٌمٕيشج ِشصوق ػّاس سلُ   خاتى ستٍ سما  

أ  00ؽاسع اٌّمشأٍ سلُ  اليوم األول  تشادػٍ هاٌح  

ػيي 
 الباردة

الثاًي اليوم  
 

 ٍِىأٍ دػذوػح ػُٓ اٌثاسدج ِشوض 

األيام  
لؼيذ الوواليت 
  األحضح 

 زؾٍفٍ ِشاد   20زٍ اٌسشوؽٍ ِسً سلُ 

 اليوم األول
 و الثاًي

 الشرفت ِىٕاعٍ ػثذ اٌؼضَض  زٍ ػضَضٌ أزّذ 

اليوم األول 
 و الثاًي 

20اٌسىخ ِسً سلُ  اٌؼٍّحواد   
 ػثّأٍ َىعف

 الؼلوت

 اليوم األول
 ٌؼؾاسٌ ػّاس زٍ عُذٌ ػٍٍ تشزاي

 برحال

تشزاي 20و  26زٍ اٌياؽح ِسً  ٌذافٍُغح خ   

 
 اليوم الثاًي

 

خضء تٍذَح تشزاي 60اٌميؼح   ِثاسوٍ عٍُُ 

 َؼمىب  ػثذ اٌسفُظ  زٍ عُذٌ ػٍٍ تشزاي

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

اٌياتك األسمٍ تشزاي 6742دَغّثش  66  ػىادٌ ٔغُُ 

27ليؼح  42ذدضئح صسداصٌ   صوشٌ ػثذ إٌىس 

 اليوم األول
واد اٌؼٕة 6ِٕيمح رساع اٌشَؼ سلُ  زثؾٍ ِثاسن 

 واد الؼٌب
واد اٌؼٕة 0زٍ خشاصج سلُ  ِٕقىسَح عؼاد 
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 اليوم الثاًي
 وَؾاوٌ ػضَض واد اٌؼٕة ِشوض

 ِخٍىفٍ ٔدُة   4و3زٍ رساع اٌشَؼ سلُ 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

واد اٌؼٕة 6زٍ واد صَاد ِسً   دهؾاس ِسغٓ 

و  17اٌّسً األوي  61ِغىٓ خشاصج ِذخً 322زٍ 
  22اٌّسً اٌثأٍ ط 

 أِأٍ ٔىفً

 اليوم األول
 و الثاًي

 التريؼاث  اٌّاٌهؽرُىٌ تىخثُثح ػثذ  زٍ تٓ عاٌُ ٍُِىد تٍذَح اٌرشَؼاخ

 خّؼىْ خاٌذ  ؽاسع زفقاوٌ ػّاسج تٍذَح ؽياتٍ اليوم األول
 شطايبي

 ٍُِـ ٔزَش ؽاسع داودٌ  إتشاهُُ ؽياَثٍ اليوم الثاًي

 هواد البقالـــت -2

بقالتإسن ولقب صاحب ال الؼٌواى الوالحظت  البلذيت 

 اليوم
 األول

ط)ذسد وواٌح ػذي( 23سلُ  26عُذٌ ػاؽىس ػّاسج   ؽثٍٍ ػثذ اٌشصاق  

 ػٌـــــابت

اٌياتك األسمٍ 21تٍؼُذ تٍماعُ اٌسقح سلُ   وشٍِ ٌخنش وشٍِ  

 تىخذسٌ صوشَاء   622ؽاسع اٌؼمُذ ػُّشوػ سلُ 

 لثاٍَُح سَسأح   37سلُ  17ِغىٓ اٌغهً اٌغشتٍ ِذخً  322زٍ 

ؽاسع دَذوػ ِشاد  660  هُّغٍ فاسوق  

ػّاستىستاػ  ٔهح لُغىَ زُّذج   

)تدأة ِسيح اٌياتك األسمٍ 26زٍ واد اٌفشؽح سلُ 
 غغًُ ٌٍغُاساخ(

 ؽيُثٍ تشخح 

ؽاسع اٌؼمُذ ػُّشوػ41  ػشخأٍ وٌُذ 

 تٓ ػُّشج فاىّح  زٍ إٌُّادَا )تدأة اٌّخثضج اٌّغٍمح(

 06سلُ  05ِغىٓ اٌغهً اٌغشتٍ  ِذخً 6250زٍ   
ِاسط( 6ٓ ِغدذ ُ)َّ  

 وشتىػح ػّش

اٌرؼاؤُح اٌؼماسَح ىشَك واد اٌزهة )ِماتً ِذسعح 
 زالعح(

 فاسٌ ٔىس اٌذَٓ

ج 9زٍ واد اٌزهة سلُ   عهٍٍُ ٔثًُ 

 اليوم
الثاًي   

اٌياتك  25تىزذَذ اٌرشلُح اٌؼماسَح خٍُٕ عُذاس سلُ 
 األسمٍ )ِماتً فٕذوق اٌىفاٌح اٌّؾرشوح(

 تىغشَشج ؽّظ اٌذَٓ 

 ػٌـــــابت

اٌغهً اٌغشتٍ  613ِغىٓ ِذخً  6054زٍ   لُيىٍٔ ػثذ اٌغالَ  

 تٓ ػُّشج َىعف   ؽاسع األُِش ػثذ اٌمادس 62

 تىوىؽح ٔىفً   21زٍ تٍؼُذ تٍماعُ اٌياتك األسمٍ اٌسقح سلُ 

20ؽاسع تٓ ػُّىس ػثذ اٌمادس ِسً سلُ  62  خزَش اعىٕذس  

 07اٌضػُُ ػّاسج ج ِسً اٌؼماسَحواد اٌزهة اٌرشلُح 
 )ِماتً ِذسعح زالعح(

 لؾاتُح ِسّذ ذىفُك

42ؽاسع تٓ تىٌؼُذ سلُ   خُاىٍ تذسٌ  

ؽاسع اٌؼمُذ ػُّشوػ64  غضالْ فاىّح اٌضهشج 

0سلُ 12زٍ تٍؼُذ تٍماعُ ِغىٓ  سَساْ عاٍِ 

)وساء ِغدذ   0اٌرؼاؤُح اٌؼماسَح اٌنسً واد اٌزهة
 إٌىس(

 تىفالذ َغُّٕح
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األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

عُذٌ ػاؽىس  60ػّاسج   ٌّىؽٍ ػثذ اٌغالَ  

 ِسذَىج ػّاد اٌذَٓ   21ِسً  12زٍ تٍؼُذ تٍماعُ ىشَك اٌُّرُ سلُ 

اٌياتك األسمٍ)ػًٍ  929ؽاسع تُؾح َىعف سلُ 

 َغاس اٌّغرؾفً(

 ِسّذ اٌؼشتٍ زداص 

 ِسّذ تذس تاها  6زٍ اٌّمشأٍ ٔهح اٌؼمُذ ػُّشوػ سلُ

kiosque ىشَك اٌخشوتح ِماتً 26  خشفٍ َاعُٓ 

اورىتش( 65زٍ عُذٌ ػُغً )َغاس ِذسعح   تىفىفح ػٍٍ 

ػّاسج أ اٌياتك األسمٍ  واد اٌزهة إٌخًُ إلاِح إٌىس
3زقح  

 ِٕقىس تىتىش

ؽاسع األُِش ػثذ اٌمادس 5  دوَة اتشاهُُ 

ؽاسع دَذوػ ِشاد ػٕاتح 75 فاٌرػضوص    

اٌرؼاؤُح اٌؼماسَح فاٌه )تدأة ِغدذ   2زٍ واد اٌزهة
 األسلُ(

 
ُِٓ خىخح خّايأ  

 اليوم األول
ؽاسع ثاتد زغُٓ  64  ػثذ اٌىشَُ ِسّذ َضَذ  

 سرايـذي
اغٍ ػثذ اهللُع  6723ِاٌ  26ؽاسع   

 اليوم الثاًي
 ِضوصٌ وزُذج  ؽاسع ثاتد زغُٓ 

6723ِاٌ  26ؽاسع   خٍٍُّ عُّح  

 اليوم
األول   

 سواتسُح زّذٌ   21تىخنشج  27سلُ  25ِغىٓ ِذخً  322زٍ 

 
 البوًي

 
 

 ِسّذ خاٌذ  اٌياتك األسمٍ 23زٍ ىاسق تٓ صَاد ِذخً 

 تٓ عاٌُ ِغؼىد  1ِسً ف 366زٍ اٌضهىس ليؼح سلُ 

 اليوم
الثاًي   

 
 

21تىخنشج 21ِسً سلُ  24ِغىٓ ِذخً  322زٍ   عثُسٍ ػثذ اٌىشَُ  

ـ 20اٌسقح سلُ  22ذدضئح اٌرؼاؤُح اٌؼماسَح اٌىفاء   
 اٌثىٍٔ ـ

 تٓ ؽياذ ػالء اٌذَٓ

 تىذفٕىؽاخ عؼُذ  وعو ِفرشق اٌيشق  19ِٕيمح 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 ؽىَح ِسّذ َضَذ   20اٌثىٍٔ ِشوض َسًّ سلُ 

 صواوٌ اٌؼاَؼ زّضج   24ِذخً ط 26زٍ ىاسق تٓ صَاد ِسً 

إٌّيمح اٌسنشَح اٌثىٍٔ ِشوض ىشَك تىصػشوسج 
 23سلُ  320زقح 

 زغُٓ ٍُٕٔ 

 اليوم
األول   

ِغىٓ 632  فشج اهلل زّضج                  

 الحجـــــار

ِغىٓ  320زٍ   ِغؼىدٌ ِٕاَح  

 تىصسَثح تالي   662ٔهح األُِش ػثذ اٌمادس سلُ أ 

 اليوم الثاًي
 ؽُساوٌ وزُذ   02ِغىٓ سلُ  214زٍ 

 تىعثاذ سؽُذ  زٍ ػيىٌ فاٌر 

26سلُ  00ٔهح األُِش ػثذ اٌمادسسلُ   تىلياَح وشَُ  

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 
 

 ُِغاوٌ ِسّذ   20ٔهح األُِش ػثذ اٌمادس سلُ 

  23زٍ دَاس اٌغالَ 
 

 فىاي أعاِح                   

أ  66ِسً سلُ  62ِغىٓ ِذخً  214زٍ   
 

 ِخٕاػ اٌؼٍٍّ 
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 اليوم األول
  

ط 20سلُ  23ِغىٓ أوظ  150ػذي   ىٍسٍ ػقاَ  

سيذي 
 ػوار

 ػاتذ فُقً   6سلُ  زدش اٌذَظ  23زٍ اٌثؾُش اإلتشاهٍُّ ِسً 

61ِذخً ب سلُ  60اٌىزذج اٌغىُٕح   تىصٔضْ فهُُ  

 اليوم الثاًي
 ِمذَ وّاي   01ِسً سلُ  02ِغىٓ إ خ +  40زٍ 

 ىاخُٓ إَّاْ     40زٍ اٌثؾُش اإلتشاهٍُّ سلُ 

 ٔاٍٍَ زغاْ   667زٍ دساخٍ سخُ سلُ 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 خفاي سما   20ِغىٓ سلُ  602زٍ 

 ِىعً ٌسّادٌ   62زٍ اٌمٕيشج سلُ 

 اليوم األول
 

 مُاف فُقً  ػُٓ اٌثاسدج ِشوض 

 
ػيي 
 الباردة

26اٌثغثاعح سلُ   تىؽاهذ زذج 

 ُِذؤح أعاِح  ذدضئح إٌّثغ 

 اليوم الثاًي

عح ازٍ اٌثغث  ظافشٌ عثرٍ  

 ٌسشػ ػٍُّح  ػُٓ اٌثاسدج ِشوض 

 تىداٌُح فاتش زٍ اٌثغثاعح

 اليوم األول
 و الثاًي 

 ِىٕاعٍ اٌؼُاؽٍ  زٍ ػضَضٌ أزّذ 

 تشتاق خاٌذ  زٍ ٌؼثُذٌ ِسّذ  الشرفت

 تٓ ذشوٍ ػثذ اٌؼضَض اٌؾشفح 

اليوم   
 األول

 
 

اٌمغُ  سلُ  23زقح 65ِغىٓ ػّاسج سلُ  222زٍ 
34اٌدضء 36  

 ػُاه ػّاس 

برحال      
      

 
 
 
 

 تىصهىاْ ِسّذ  06ِغىٓ َسًّ سلُ  222زٍ 

اٌياتك األسمٍ 30اٌمغُ 63اٌدضء 1زٍ اٌدذَذ سلُ  فُقًِاٌه  

 ػُاسٌ هأٍ ؽاسع خثهح اٌرسشَش اٌىىٍٕ 

خىٍَُح اٌياتك األسمٍ 3زٍ  ػيىٌ ػّاس 

6ِسً سلُ 6سلُ 6زٍ اٌياؽح ػّاسج  ِؼُىف فاىّح 

03ِسً 7ِذخً 1ِغىٓ اٌىاٌُرىعح ػّاسج 022زٍ  تىصَذ اٌياوط 

 تىػضَض ٔىس اٌذَٓ تشزاي وعو

 اليوم
الثاًي   

60ج 01ِشوض تشزاي ليؼح سلُ   ِياػٍ تالي  

21اٌسقح  26ِغىٓ ػّاسج 222زٍ   تىصهىاْ سؤوف 

 خُش اٌذَٓ ػُغً  4ِغىٓ ِذخً 642زٍ  5

اٌياتك األسمٍ 22ؽاسع اٌيشَك اٌىىٍٕ ػّاسجأ سلُ   ػُؾىسٌ ِىٌىد 

 ِؼيً اهلل ِضَاْ تشزاي ِمش

6ذدضئح زقُشٌ اٌؾشَف سلُ  ؽساخ اٌؾاَة 

6زٍ اٌياؽح َسًّ سلُ  عىاَؼُح ِدُذ 

12ِسً 7ِذخً 1ِغىٓ اٌىاٌُرىعح ػّاسج 022زٍ  تىدَٕاس ازغٓ 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 تىصَاْ ِسّذ اٌياهش ىشَك فشػٍ خأة اٌثشَذ

ِسً أ 66ليؼح أسك سلُ 62ذدضئح إٌخٍح   زّى فٍُر 

ِغىٓ 612زٍ  غشتٍ ِسّذ اٌقاٌر 

41اٌردضئح ليؼحِٓ ِخيو  01ليؼح 626ذدضئح   خياب اٌرىهاٍِ 

0سلُ 63ِغىٓ ػّاسج 222زٍ   خّىػٍ تىلشَٓ 
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 عٍُّأٍ ساتر زٍ اٌياؽح 

36سلُ 60ِغىٓ اٌىاٌُرىعح ػّاسج د ِذخً 6732زٍ   ٔىاس زّضج 

 اليوم
األول   

 وثاتٍ ٔثًُ واد اٌؼٕة ِشوض

 
 
 
 
 
 

 واد الؼٌب
 
 
 

12سلُ 66ِغىٓ واد اٌؼٕة اٌؾيش األوي ِذخً 22زٍ   تىزدٍُح َىعف 

ب  1ِٕيمح خشاصج ِسً  وشوؽٍ وٌُذ 

 ٔىاسٌ ٔزَش  6زٍ رساع اٌشَؼ ِسً 

 ِشداعٍ ُِهىب زٍ واد صَاد واد اٌؼٕة

 تشزُُ فاٌر واد اٌؼٕة ِشوض

 اليوم
الثاًي   

 فٍفٍٍ فٍُسح واد اٌؼٕة تشزاي

 ٌؼداي ِسّذ واد اٌؼٕة تشزاي

 تٍثاهٍ واهُح زٍ واد صَاد واد اٌؼٕة

 زّادٌ تؾُش زٍ واد صَاد واد اٌؼٕة

تٍذَح واد اٌؼٕة 0زٍ خشاصج  عالِح ػثذ اٌشزّٓ 

0و  6زٍ رساع اٌشَؼ سلُ  لىاعُّح فيُّح 

26زٍ رساع اٌشَؼ سلُ  اغُّٓ وٌُذ 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 تٓ خؼُو زغُٕح  4زٍ رساع اٌشَؼ سلُ

 خغادس ػّاس  66زٍ خشاصج ِسً 

0واد صَاد سلُ  ِداتشٌ وٌُذ 

12سلُ 66ِغىٓ واد اٌؼٕة اٌؾيش األوي ِذخً 22زٍ  تىزدٍُح َىعف 

1سلُ اٌيشَك اٌشئُغٍ رساع اٌشَؼ  ِثاسوٍ اتشاهُُ 

 
 اليوم األول

 

 ؽُخ فيُّح اٌرشَؼاخ ِشوض

 
 

 التريؼاث

اٌرشَؼاخ 26زٍ وىسٌ زّادٌ ِسً  هأٍ ٔىسج 

 اليوم الثاًي
 ٌُرُُ فهُُ اٌرشَؼاخ ِشوض

6زٍ تٓ عاٌُ ٍُِىد اٌرشَؼاخ سلُ  ػُاسٌ َاعُٓ 

  :الخضر والفواكَ ـ 3

 البلذيت   التـــاجرإسن ولقب  الؼٌواى  الوالحظت 

 
 

 
األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 
 
 
 
 

  ػُىاص ػّاد   24زٍ عُذٌ ػاؽىس ػّاسج 
 
 
 
 

 ػٌابت
 
 
 
 

ِماتً ِخثضج  20ىشَك تُؾح َىعف سلُ 
 تىَّح 

 زغاْ صواوٌ اٌؼاَؼ 

زٍ اٌثىعُدىس ؽاسع لُغىَ زُّذج سلُ 
  66زقح سلُ  25

 تىلياَح وعٍُح 

ِسً  30ِغىٓ ِٕيمح أ ِذخً  9912زٍ 

  26سلُ 
 ٔضاس ِسّىد 

فاىّح تشزاًَ ِماتً ِخثضج ؽؼاتٕحؽاسع ػثادج أزّذ  65  

) أِاَ  25ؽاسع فذَك تٓ َسٍ سلُ  622
 اٌّخثضج تدأة ِذَشَح اٌرداسج (

 
 تٓ داط َضَذ
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األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 
 

 EPBTPِغىٓ اٌغهً اٌغشتٍ  322زٍ 
  ِىشس64تاب سلُ  22ِذخً 

ٔىس اٌذَٓ ؽؼاتٕح    
 
 

 
 
 
 ػٌابت 

 

صاوَح ؽاسع ِؼيش ٌخنش و تٓ ٔافش 
) ِماتً ِمقثح ٌىفى ( 12ػّاس سلُ   

 ِمشأٍ َىعف

 تىؽاوٌ اٌهادٌ   60عىق اٌسياب سلُ 

 صاَذٌ ِسّذ اٌقاٌر  26عىق اٌسياب سلُ 

 ػُغاوٌ ػثذ اٌسُّذ  67عىق اٌسياب سلُ 

 تٓ ِذوس اٌياوط   63عىق اٌسياب سلُ 

 دسَظ ػثذ اٌٍيُف    21عىق اٌسياب سلُ 

 ػٕأٍ فاٌر   03 اٌغىق اٌّشوضٌ سلُ

 ِؼُؼ َُّٕح   00اٌغىق اٌّشوضٌ سلُ 

 تٓ ػُّشج صهشج   32اٌغىق اٌّشوضٌ سلُ 

635ـ634اٌغىق اٌّشوضٌ خأح سلُ   سزاي اٌهادٌ  

 لىسٌ واهُٕح  061اٌغىق اٌّشوضٌ خأح 

 
 اليوم الثاًي

 

 23زقح سلُ  26اٌثىٍٔ ِشوض ػّاسج 
 )ِماتً ِمقثح اٌُاعُّٓ(

 أتى تىش اٌقذَك زٍٍُّ 

 البـوًي

اٌياتك  24اٌؼّشأُح ِسً إٌّيمح 
 األسمٍ

 ٌىوًُ ٌُّٓ 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 
 

 ؽىلٍ ػياتٍ   23َسًّ سلُ  20ذخقُـ اٌثشادػُح 

إٌّيمح اٌسنشَح  24اٌّشوض اٌرداسٌ 
 اٌؼّشأُح اٌثىٍٔ ِشوض 

 تٍسغٓ ِغؼىد 

ِسً سلُ  321ىشَك تىصػشوسج زقح 
ن إٌّيمح اٌسنشَح  25  

 تذس اٌذَٓ زّذاوٌ                         

 اليوم الثاًي 
 عٍيأٍ سما  األُِش ػثذ اٌمادس 

 الحجـــــار

20ٔهح صَغىد َىعف سلُ   عاهٍ خّؼح  

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 عّاذٍ ستُغ األُِش ػثذ اٌمادس 

 تىدالي ػثذ اٌشصاق  ٔهح صَغىد َىعف 

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 cِسً أ  26أوظ  23َ ػّاسج  150زٍ 
26  

 تٓ دَة صَٓ اٌذَٓ
سيذي 
 ػوار

األيام  
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

 أزًُّ ساتر   26ػُٓ اٌثاسدج وعو سلُ 
ػيي 
 الباردة 
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 :اإلطؼام السريغ/والوطاػن ـ  4

 البلذيت   التـــاجرإسن ولقب  الؼٌواى  الوالحظت 

 
 
 
 
 
 
 

األيام 
 الوواليت
لؼيذ 
 األحضح  

  
 
 

ِماتً  3ِسً سلُ ط 61عُذٌ ػاؽىس ػّاسج و 
(saa) 

  تىىثح ػّاس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػٌـــــابت
 
 
 
 
 
 

اٌّشوض اٌرداسٌ واد اٌفشؽح سلُ)ِماتً ِغدذ 
 اٌمشىثٍ(

 
 تؾُشٌ ػائؾح 

)ِماتً ِخثضج  21ذدضئح تُؾح َىعف ِسً سلُ 
 تىَّح(

 تىلداْ ِسّذ 

اٌفشؽح اٌشاتغ )ِماتً اٌّغرؾفًذخقُـ واد   زفُظٍ وشَُ  

 دِاٌُىىُِٕش ِغُش ِيؼُ اٌغٕذتاد   12ؽاسع اٌؼمُذ ػُّشوػ زقح سلُ 

1ؽاسع تٓ تادَظ سلُ  6  تىزثٍُح ٔىس اٌذَٓ  

 تىلؼذج ِسّذ  زٍ اٌّمشأٍ صاوَح ٔهح وؼثاس ػذسج

 ؽاسع ِؼياس ٌخنش
اٌؼٍٍ األزّذ فشاط ِغُش 

 )وغىاد ٌثٕاْ(

ؽاسع ػمثح تٓ ٔافغ 65  فشفاس اعّاػًُ 

92ِسيح اٌغُاساخ عُذٌ تشاهُُ سلُ  هُّغٍ ػثذ اٌؼاٌٍ 

 تىذفٕىؽاخ ِسغٓ   26ط2ٌ سلُ  21زٍ عُذٌ ػاؽىس ػّاسج 

ػٕاتح 90ِا لثً إٌُّاء سلُ   خؼثىب وّاي 

ٔهح ِسّذ خُّغرٍ  06  ػمىف ٔىس اٌذَٓ 

ِغىٓ 34ؽاسع ِقيفً تٓ تىٌؼُذ  سمىاْ ٍُِرٍ 

 زاتظ أٔىس سؽُذٌ تاٌ ىشَك اٌىىسُٔؼ ػٕاتح

 ِسٍ اٌذَٓ ِسّذ ٌىوًُ ؽاسع ػمثح تٓ ٔافغ 

ؽاسع خىْ خىساط  61  ِؼّشٌ سؽُذج  

صاوَح ؽاسع ِؼياس ٌخنش و اتٓ تادَظ31  ٔىس اٌذَٓ ِؼّشٌ 

ٔهح األُِش ػثذ اٌمادس 7  تذتىدٌ خّاي 

ؽاسع تىخيىىح زغُٓ 05 ِسّذ اٌؾشَفصوَذ    

األيام 
 الوواليت
لؼيذ 
 األحضح  

 
  

 تىؽمشاوٌ فثشٌ   21تىخنشج  61سلُ  26ِغىٓ ِذخً  322زٍ 

 البـوًي

 ػثذ اٌغالَ تىغشاىح  )اٌىىس( 30اٌمغُ  645ذدضئح اٌثشادػُح زقح 

اٌثىٍٔ 63ب سلُ  0ؽاسع اوي ٔىفّثش تٕاَح   
 02تٍىه ِغؼىد ِغُش ػ.ر.َ.َ)

 ِسً ذداسٌ(

 واسز وّاي اٌثىٍٔ ِشوض ِماتً ِغدذ اإلِاَ ِغٍُ

 تىىثح  فاسوق ZHUNإٌّيمح اٌسنشَح اٌثىٍٔ 

تٍذَح اٌثىٍٔ 20تىخنشج   عٍيأٍ ٔىٌ 

األيام 
الوواليت 
لؼيذ 
 األحضح  

ؽاسع صَغىد َىعف 632  دساخٍ سمىاْ 

 الحجـــــار

خأة اٌخنش و اٌفىاوه 23  فشَسٍ فؤاد 

ػثذ اٌمادس و ىشَك وسثح ٔغُة ؽاسع األُِش  21
 اٌيُة

 تؼُى فاٌر

16ِغىٓ سلُ  632زٍ   
 

 تٓ خاب اهلل َاعُّٕح 
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األيام 
الوواليت 
لؼيذ 
 األحضح  

 ٌغىد ِسّذ ٌُّٓ اٌرشلُح اٌؼماسَح زذَذٌ ازغٓ

 سيذي ػوار

زٍ اٌؾهذاء 06اٌؾؼُثح  تٍىسٍح َىعف 

66،  25ليؼح  20زٍ دساخٍ سخُ ِسً  سعح وهاب 

60َ سلُ 326 زٍ  ػاَة تٓ ػثذ اٌىهاب  

 ٔدّح اٌهاؽٍّ   22ِغىٓ سلُ  150زٍ 

األيام 
الوواليت 
لؼيذ 
 األحضح  

 تىؽاهذ اٌهادٌ فٕذق ِىذاي اٌغالَ

 ػيي الباردة
 عاَة ِضغُؼ أزّذ ػُٓ اٌثاسدج

  
 
 

األيام 
الوواليت 
لؼيذ 
 األحضح  

 

اٌسٍ اٌىىٍٕ ػّاسج ج  22  تىؽاسب ػثذ اٌسٍُُ  

 برحال

 دزذوذ ِشاد   22اٌيشَك اٌىىٍٕ سلُ 

ليؼح سلُ أ  51خضء  64تشزاي ِشوض لغُ   فيٕاعٍ ِسّذ  

 ػالٌٍ ِسّذ صَٓ اٌؼاتذَٓ           20اٌسٍ اٌدذَذ ِسً سلُ 

 لاَذٌ خُش اٌذَٓ 26ِسً سلُ  21ليؼح سلُ  62ذدضئح إٌخٍح 

20ِسً  22ذدضئح زقُشٌ اٌؾشَف ليؼح سلُ   زذادٌ َاعُٓ 

 26اٌسقح سلُ  62زٍ اٌياؽح ػّاسج سلُ 
 اٌياتك األسمٍ

 تىهدح َآُِ

26زٍ تىلقاؿ أزّذ لُشػ سلُ   ُِشػ زىسَح 

 36ِٓ اٌدضء  37زٍ ِغدذ األٔقاس َسًّ سلُ 
 ليؼرُٓ أ و ب

 سزٍُّ ػٍٍ

20خىًٍَُ ِسً سلُ  23زٍ   أؤُغٍ َسٍ 

20زٍ اٌىاٌُرىعح ِسً سلُ  زذجتسّذ    

األيام 
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

26اٌرشَؼاخ ِمش ِسً   ػثُذٌ اٌضهشج 

 التريؼاث
 ػُّشاخ هىدج زٍ تٓ ِشاتو ػثّاْ 

األيام 
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

أ  1سلُ 20زٍ خشاصج   ػىَذٌ  ِهذٌ 

 صغُذج ٔغُُ  1َسًّ سلُ 20زٍ خشاصج  واد الؼٌب

26واد اٌؼٕة َسًّ سلُ  ِخاتح فرُسح 

األيام 
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

1ؽياَثٍ سلُ   تىىشفح ػثذ اٌٍيُف 

 شطايبي
 دسفىي عاُِح ؽاسع داودٌ تؾُش 

األيام 
 الوواليت

 لؼيذ األحضح 

ِٕيمح اٌؼٍّح ِشوض 26سلُ  
 ذٍٍٍُ لذوس

 
 الؼلوت

20ِٕيمح اٌؼٍّح ِشوض  6سلُ   
 سَسأٍ عُّش

 

 

 

 



11 
 

 هوزػي الحليب :  - 5 

التوزيغقطاع  الوالحظت  تاجرالإسن ولقب    البلذيت  

اليوم األول 
الثاًي و  

 دالٌى سما  اٌفخاسَٓ ، اٌقفقاف ، و إٌُضا

 ػٌـــــابت

اٌّسافش، تٓ تادَظ ، اٌضػفشأُح، ِقيفً 
 تٓ تىٌؼُذ

 تىهٍُّح ػضَض 

 ٔغُثٍ اٌهادٌ  تٓ تادَظ ، دَذوػ ِشاد 

 سَسأٍ سؽُذ  اٌّاخغرُه ، زمً ِاسط 

األيام 
الوواليت 
 لؼيذ األحضح  

 زّادٌ ػثذ اٌغأٍ   6723ِاٌ  26زٍ 

واد اٌفشؽح ، تٍٕ ػغىش ، اٌدغش األتُل ، 
 زٍ تاذشَظ ٌىِّثا

 زاسف ػّاس 

 تىػضَض ُِٕح  ػٕاتح ، ٔهح ػُاد أزّذ

 اليوم الثاًي
األيام و 

الوواليت لؼيذ 
 األحضح 

زٍ األتياي ، عُذٌ عاٌُ ، عُثىط ، 
 تىخنشج

 ِىٍ فُشوص 

 البوًي 
 ِفرازٍ ػادي  تىصػشوسج 

 اليوم الثاًي
األيام و 

الوواليت لؼيذ 
 األحضح 

 الحجار  ػُادٌ تالي  اٌسداس

 اليوم الثاًي
األيام و 

الوواليت لؼيذ 
 األحضح 

اٌياسف ، اٌثشلىلح،زدش اٌذَظ، اٌؾشفح ، 
 اٌمٕيشج ، اٌؼٍّح

 غشاتُح ِسّذ 
سيذي 
 ػوار

 اليوم الثاًي
األيام و 

الوواليت لؼيذ 
 األحضح 

 برحال  ػثذ اٌشزّاْ ػثذ اهلل تشزاي 

 :  (الحليب ًقاط بيغ هادةالحليب و هشتقاتَ )ـ  6

التاجرإسن ولقب  قطاع التوزيغ الوالحظت   البلذيت  

 
 اليوم

األول   
 
 

اٌياتك  026ٔهح اٌؼمُذ ػُّشوػ سلُ ج 
 األسمٍ

 
 ػُادٌ تالي 

 ػٌابت 
ِاسط( اٌرؼاؤُح  26) 20زٍ اٌغهً اٌغشتٍ 

  26عٍُ  06اٌؼماسَح إٌرشَه زقح 
 

 دسداس خّاي اٌذَٓ 

 20خً ِغىٓ تىزذَذ ػّاسج ط ِذ 654زٍ 
  02اٌدهح اٌُغشي ِسً سلُ 

 سصاَمُح ػقاَ أِدذ 
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 اليوم الثاًي 

زقح  21ِذخً  21زٍ إٌُّادَا   
61 

 خُّغٍ فرسٍ تٓ خذو 

ػّاسج ط  23ِاسط سلُ  26زٍ   فاَفٍ ػثذ اٌٍيُف  

22ب ِسً سلُ  65تٍٕ ِسافش زقح سلُ   غشاَثُح ِسّذ  

أليام الوواليت ا
 لؼيذ األحضح  

 621ِغىٓ ِذخً  6054زٍ اٌقفقاف 
 سلُ ب 

 غشاَثُح ِغؼىد 

ِغىٓ واد فشؽح ػّاسج ب اٌياتك  52 
 األسمٍ 

 فشج اهلل ِسّذ ِهذٌ 

و  الثاًياليوم 
األيام الوواليت 
 لؼيذ األحضح  

 زّضج ػشػاس   62زٍ اٌمٕيشج ِشصوق ػّاس سلُ 
سيذي 
 ػوار 

 و اليوم الثاًي
األيام الوواليت 
 لؼيذ األحضح  

 برحال  تيغٍ ػادي    22 زٍ إٌخٍح ِسً سلُ

 ود ــالوق ـ  7

 البلذيت   صاحب الوحطتإسن ولقب  الؼٌواى  الوالحظت 

 اليوم األول
  

 ٌّىؽٍ ؽّظ اٌذَٓ   32ؽاسع تىصساد زغُٓ سلُ 

 ػٌـــــابت

ٔهح ِقيفً تٓ تىٌؼُذ  26  اٌؼُاؽٍ فُقً  

 ػىالب عٍُُ  ىشَك عُثىط 

الثاًي اليوم   
60خُؼ اٌرسشَش اٌىىٍٕ سلُ ؽاسع   

 تىغٍُ ِسّىد
 

 عازح هُثىْ 
 ٌىوًُ خذَدح 

 

 اليوم األول 
 و الثاًي

 فسشاوٌ ؽىلٍ   241زٍ اٌثىٍٔ زقح 

 البـوًي
 زٍ ىاسق تٓ صَاد اٌّشوض اٌرداسٌ ؽفُك

 تىػٍٍ ِسٍ اٌذَٓ 
 

اٌمغُ أ 24ج  27زٍ عُذٌ عاٌُ اٌميؼح   
تؾُشػاؽىسٌ   

 

اليوم األول 
 و الثاًي

 الحجـــــار تىػشَؾح ِسّذ اٌؾشَف اٌسداس

اليوم األول 
 و الثاًي

 صػرش ِسّذ   25 إٌّيمح اٌقٕاػُح ِثؼىخح سلُ
سيذي 
 ػوار

 اليوم األول 
 و الثاًي

 زشاص اوٍٍ وذَح ِشاذ ػُٓ اٌثاسدج
ػيي 
 الباردة 

اليوم األول 
 و الثاًي 

 الؼلوت ىاخُٓ ِؼُؼ تٍذَح اٌؼٍّح اٌؼُٓ اٌثاسدج ػٕاتح
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ِشوض تشزاي اليوم األول  
 ِسيح اٌخذِاخ ٔفياي 

 
 برحال

تٍذَح تشزاي62سلُ  ػُٓ اٌؾىلح  اليوم الثاًي  
ػثذ اٌسُّذلغُ اهلل   

 

 اليوم األول 
 16اٌمغُ  67زٍ واد صَاد ليؼح سلُ 

 اٌميؼح اٌىازذج أ 
 تىعاٌُح ِسّذ سفُك 

 واد الؼٌب
 اليوم الثاًي

واد اٌؼٕة اٌّىاْ اٌّغًّ ػُٓ داٌُح ذسًّ 
  626اٌدضأ  13اٌمغُ 

 تىصٔاد خٍُّح 

اليوم األول 
 و الثاًي

73ِدّىػح ٍِىُح 06اٌرشَؼاخ ِشوض اٌمغُ   التريؼاث خٍُفٍ وزُذ 

اليوم األول 
 و الثاًي

 شطايبي  ِسيح اٌخذِاخ ٔفياي  ؽياَثٍ ِشوض 

 : وحذاث إًتاج الذقيق و السويذـ  8

 البلذيت   الوطحٌتإسن  الؼٌواى  الوالحظت 

اليوم األول 
 و الثاًي

خثهح اٌرسشَش اٌىىٍٕ  33  ػٌـــــابت ِيسٕح عُثىط 

أ 07اٌرداسَح آٌُّ سلُ إٌّيمح  اليوم األول   ِيازٓ عًٍّ 

 البـوًي
 اليوم الثاًي

 ِيسٕح اٌُذ اٌزهثُح إٌّيمح اٌقٕاػُح اٌؼالٌُك 

 ِيسٕح ٌُأح إٌّيمح اٌقٕاػُح اٌقشوي

اليوم األول 
 و الثاًي

 زٍ دساخٍ سخُ 
اٌغؼُذ ِغُش ػ.ر.َ.َ اٌّشوة لىَذس

 اٌفالزٍ لىَذس وىِثاود 
سيذي 
 ػوار 

األول اليوم 
 و الثاًي

 الشرفت ػ.ر.َ.َ ِيازٓ عُذٌ تشاهُُ زٍ ػضَضٌ أزّذ

 اليوم األول
 و الثاًي

 برحال    ذٌـِيسٕح تٍ ػ.ر.َ.َ إٌّيمح اٌقٕاػُح تشزاي

:وحذاث إًتاج الحليب الوبستر و هشتقاتَ  ـ 9  

الولبٌتإسن  الؼٌواى  الوالحظت   البلذيت  

يوهي ػيذ 
األحضح  
واأليام 
 الوواليت لَ

6740خىٍَُح 3زٍ   ػٌابت ٍِثٕح اٌّشاػٍ 

يوهي ػيذ 
األحضح  
واأليام 
 الوواليت لَ

 البـوًي ٍِثٕح اإلَذوؽ  ىشَك اٌسداس 
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يوهي ػيذ 
األحضح  
واأليام 
 الوواليت لَ

اٌىاٌُرىعح تشزاي إٌّيمح اٌقٕاػُح  ٍِثٕح اٌّائذج زّذوػ خاٌذ ِغُش   برحال 

يوهي ػيذ 
األحضح  
واأليام 
 الوواليت لَ

 ETA1إٌّيمح اٌقٕاػح خغش تىؽٍ 
اٌسداس 0ِٓ اٌمغُ  623سلُ اٌميؼح   

 ػ.ر.َ.َ عاسي عىتشود 
 أزّذ لاَذ اٌهاؽٍّ

 الحجار

 

: الوياٍ الوؼذًيت ـ 11  

التــــاجرإسن ولقب  الؼٌواى  الوالحظت   البلذيت  

 اليوم الثاًي

زٍ خغش إَثىْ أوصاط واخهح اٌيشَك 
واد اٌزهة   4 اٌثٍذٌ سلُ  

 ػثاعٍ اٌياهش

 ػٌابت
اٌرشلُح اٌؼماسَح عُذٌ اتشاهُُ زٍ واد 

. 62-61سلُ  02اٌزهة ػّاسج   
 لُيىْ عفُاْ

األيام 
لؼيذ  الوواليت

 األحضح  

ىشَك و صاوَح ؽاسع تىصساد زغُٓ 
 واد اٌزهة .

 غاٌٍّ عؼُذ

 اليوم الثاًي
األيام  و

لَالوواليت   
)األسولح عاتما(زٍ اٌؾهُذ أزّذ   البوًي  َاعُٓ ػثُذٌ  

 اليوم الثاًي
و األيام 
 الوواليت لَ

 إٌّيمح اٌقٕاػُح تشزاي
وَٕاص خّاي ِىعً ِغُش ػ.ر.َ.َ. 

 ِؾشوتاخ تىٔح
 برحال

 اليوم الثاًي
و األيام 
 الوواليت لَ

واد اٌؼٕة20زٍ خشاصج   
ػضسٌ صتُش اٌرداسج تاٌدٍّح 

 ٌٍّؾشوتاخ غُش اٌىسىٌُح
 واد الؼٌب

 اليوم الثاًي
و األيام 
 الوواليت لَ

20سلُ 23ِغىٓ ػّاسج 320زٍ   الحجار داعٍ ػثذ اٌشزّٓ 

اليوم الثاًي 
و األيام 
 الوواليت لَ 

 

21إٌّيمح اٌقٕاػُح ِثؼىخح سلُ  تىزذوصج ػثذ إٌىس 
سيذي 
 ػوار

 اليوم الثاًي
و األيام 
 الوواليت لَ

َسًّ سلُ  20زٍ ٌؼثُذٌ ِسّذ سلُ 
26 

 الشرفت تشتاق عفُاْ

 


