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 اإلنتاجيةالوحدات  -1

  

  الملينات 

 

 الوحدة تاريخ المناوبة
 ملبنة بوصبيع  أيام العيد 

  موزعو الحليب 

 الموزع  تاريخ التوزيع  نقطة التوزيع 
 القالة . العيون  . الطارف . بن مهيدي 

 بوثلجة .حبرية الطيور  .زريزر
 الشافية . بوثلجة  

 بوحجار 
 سيدي قاسي . عصفور 

 اليوم األول للعيد 
 اليوم الثاين للعيد 

 ما بعد العيد 
 اليوم األول .الثاين .الثالث 
 اليوم األول .الثاين .الثالث

 - ش ت  املوجة البيضة 
 - ش ت عطروش فاروق 

 - يونس خري الدين
 - نوري ايدير  
 - طاييب عصام 

 

 الفرينة و السميد إنتاج  

 

 الوحدات تاريخ المناوبة 
  مطحنة الساحل  اليوم الثاين 
  مطحنة الساحل األزرق  اليوم الثاين 
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 البلديات  للعيداألولليوم لالتجار المداومون   الثاني للعيد لليومالتجار المداومون  لما بعد العيد التجار المداومون
ناصري حسان. نصر الدين لكحل .   ناصري حسان. نصر الدين لكحل . قامسي حيى

 قامسي حيى 
 الطارف ناصري حسان 

 عين العسل   قرود سيف الدين .فالح بالل    قرود سيف الدين .فالح بالل   قرود سيف الدين .فالح بالل

 الزيتونة    شلويف قيس   شلويف قيس  شلويف قيس

 بوقوس   عمراوي عبد اليد .   وادي حممد .مويسي شكري  مويسي شكري
 بوحجار    مهدي وسيم .خميب عبد السالم    بن وهب شوقي .جبلي علجية . مقناي محمد.حمود يونس .

 عين الكرمة    صاحلي بدر الدين    ضروي السبيت .. عبدي غنية 

 بوثلجة . حمرش شوقي .  حاجي جنيب .   حاجي جنيب 

 بحيرة الطيور   .سوامل رابح .    حريب مجال  .   حريب مجال .سوامل رابح  

 الشافية   مهيسي إمساعيل    مهيسي إمساعيل   مهيسي إمساعيل

بوحالب وليد .بوقراجة لطفي .حناين خالد عبد اللطيف  
.عجمي موسى .ضياف يزيد .خالف حممد بن ملني خمتار 

 .فاطس صاحل .قويرة رمزي .كموش حياة. عريف عادل 

بوحالب وليد .بوقراجة لطفي .عجمي 
موسى  .خالف حممد بن ملني خمتار . 

 عريف عادل 

 بوحالب وليد .عجمي موسى . .خالف 
 حممد .بن ملني خمتار . عريف عادل 

 القالة

 السوارخ   /    /   ضياف يزيد .بوضياف صابر .

  توايت مراد .قريود الطاهر.تومي عيسى . حاجي كمال 
 .بوملاش الياس .بوعالقي هارون . بومية علي 

    توايت مراد .قريود الطاهر.تومي عيسى 
. 

  توايت مراد .قريود الطاهر .بوملاش الياس 
 .شعبوين رابح .بوعالقي هارون 

 ابن مهيدي

صالح عبد الكرمي .حسينيو خالد .تيتاح  صالح عبد الكرمي 
 احسن 

 الشط حسينيو خالد .تيتاح احسن

 بريحان /   حريب عبد الكرمي      / 

 البسباس بن طراد نذير .    بن طراد نذير .   بن طراد نذير .  

 زريزر   بوقلب عادل  .سعد سعود رابح /   بوقلب عادل  .سعد سعود رابح .

 العصفور  مكسم عبد العزيز . .صناعي يوسف    مكسم عبد العزيز . .صناعي يوسف   مكسم عبد العزيز . .صناعي يوسف

 جليد نبيل . وليدة براح. حاجي  جليد نبيل . حاجي فريد.بقاش عبد اجلليل
 فريد.بقاش عبد اجلليل

 الدرعان  جليد نبيل . وليدة براح

 شيحاني  زايدي رمضان   .خرويب سليمة  زايدي رمضان.خرويب سليمة  زايدي رمضان   .خرويب سليمة

صايب رياض شوقي  .زويب خلضر  .رفيق منري  .طوبال 
 اليامني . 

   صايب رياض شوقي  .زويب خلضر  
 .رفيق منري   

 صايب رياض شوقي  .زويب خلضر  .رفيق 
 منري   

 شبيطة مختار
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 التغذية العامة  -3

دليوم الثاني للعيللتجار المداومون ا التجار المداومون لما بعد العيد   البلديات  للعيداألولليوم لالتجار المداومون  
 قداش طارق. طويل فارس .بوعزيز عائشة .طايف 
رضوان .سلطاين حممد.ضووي محزة .فيساح بومجعة 
.حريري ناصر .رحال خدجية .بوطربوشة كمال . 

تودرت عبد الكرمي .غناس وليد . زياين يوسف 
 .نويوة سفيان .طرابلسي عصام .

 قداش طارق. طويل فارس .بوعزيز عائشة 
 .طايف رضوان . حريري ناصر .رحال خدجية 

 الطارف   طويل فارس .بوعزيز عائشة .طايف رضوان

  .تعوينني لبىن  .دويسي مربوكة .حسيين منري غناس 
 فهيمة . بوزانة فؤاد .بوزريبة مصطفى .مازين نبيل . 

   .تعوينني لبىن  .دويسي مربوكة .حسيين منري 
غناس فهيمة . بوزانة فؤاد .بوزريبة مصطفى 

 .مازين نبيل

  .تعوينني لبىن  .دويسي مربوكة .حسيين منري 
 غناس فهيمة . بوزريبة مصطفى

 عين العسل

تنيت حكيم .شريط سليم .قامسي عبد الكرمي .حبري 
 الشريف.بوحفص الشريف .عماري ياسني   

   تنيت حكيم .شريط سليم .قامسي عبد الكرمي 
 .حبري الشريف.بوحفص الشريف . 

 الزيتونة تنيت حكيم  .بوحفص الشريف     

 بوقوس  بوعالية رضوان .زيتوين عبد العزيز .   خنوشي حممد . غوري خليفة  

وشتايت صليحة .بن سامل خلضر .حريري اليامنة 
.عبد الصمد مولود.قمريي خلضر .بوخاري عمارة 
.عرجيي سيف الدين .كرميش ناصر .بوزينة حممد 

كمال .مصدق حمسن .كلويف حممد .مباركي حممد 
.خروب دزاير احلرة .نوري رفيق .بلحسن صليحة 

 .حو مباركة .

 وشتايت صليحة .بن سامل خلضر .حريري 
اليامنة .عبد الصمد مولود.قمريي خلضر 

.بوخاري عمارة .عرجيي سيف الدين .كرميش 
ناصر .بوزينة حممد كمال .مصدق حمسن 

.كلويف حممد .مباركي حممد .خروب دزاير احلرة 
.نوري رفيق . دلوم وهاب .نوري رفيق .بلحسن 

 صليحة .حو مباركة .

 وشتايت صليحة .بن سامل خلضر .حريري 
اليامنة .عبد الصمد مولود.قمريي خلضر 

.بوخاري عمارة .عرجيي سيف الدين .كرميش 
ناصر .بوزينة حممد كمال .مصدق حمسن 

.كلويف حممد .مباركي حممد .خروب دزاير احلرة 
 دلوم الصادق .بلحسن صليحة

 بوحجار

 عين الكرمة     .بلخريي سلطان .  سلطاين ذهب .بلخريي سلطان . كداية امحد   سلطاين ذهب .بلخريي سلطان . كداية امحد

مشري سعاد. كمال  خمتار   .تليلي رابح .رقامي 
 عبد الوهاب

  مشري سعاد .كمال  خمتار .  .رقامي عبد 
 الوهاب

 حمام بني صالح     كمال  خمتار .خبوش الصادق .تليلي رابح   

جالل مراد . سودة بشري .حبرون اخلميسي.بوعافية  
 لويزة .حو عبد اهللا.حو عقيلة 

 

  جالل مراد . سودة بشري .حبرون 
 اخلميسي.بوعافية لويزة .حو عبد اهللا.حو عقيلة 

 

  جالل مراد . سودة بشري .حبرون 
 اخلميسي.بوعافية لويزة .حو عبد اهللا.حو عقيلة 

 

 واد زيتون

    .ساملي عيسى .عباس امين .امحد سالم . بعث 
اهللا رمزي .امحودة عبد اللطيف .غزالة عباس .قطاري 
 االمني .عزاب عبد اهللا .بوشاشي ميينة .حمرش امحد   

  .ساملي عيسى .عباس امين .امحد سالم . 
بعث اهللا رمزي .امحودة عبد اللطيف .غزالة 

عباس .قطاري االمني .عزاب عبد اهللا 
 .بوشاشي ميينة .حمرش امحد     

  .ساملي عيسى .عباس امين . امحودة عبد 
اللطيف .غزالة عباس .قطاري االمني .عزاب 

 عبد اهللا .بوشاشي ميينة .حمرش امحد .   

 بوثلجة

قبايلي مرمي .مشحاط سلوى .عروسي زين الدين 
 .ذيايب حممد . بن روبة علي

قبايلي مرمي .مشحاط سلوى .عروسي زين 
 الدين .ذيايب حممد . بن روبة علي

قبايلي مرمي .مشحاط سلوى .عروسي زين 
 الدين .ذيايب حممد . 

 بحيرة الطيور

 الشافية  سرير زهري   سرير زهري  سرير زهير 

  نور الدين جبايلي .السعيد حليم .خملوف حورية . 
بوبزير كرمي .بوراوي امحد .زايدي عبد اللطيف 

.سحالية عبد الرمحان.صربي زكية  .رماش لزهر .مشي 
.محيدي مسري .بياسي العجمي . بوفايضة  مربوك 
مسرية .جبوج عزيزة .بولایر سفيان .بوساحة مالك 

  نور الدين جبايلي .السعيد حليم .خملوف 
حورية . بوبزير كرمي .بوراوي امحد .زايدي عبد 

اللطيف .سحالية عبد الرمحان.صربي زكية  
.محيدي مسري .بياسي  .رماش لزهر .مشي مربوك 

العجمي . بوفايضة مسرية .جبوج عزيزة .بولایر 

  نور الدين جبايلي .السعيد حليم   . بوبزير 
كرمي .بوراوي امحد .زايدي عبد اللطيف 

.سحالية عبد الرمحان  .رماش لزهر .مشي مربوك  
زيدان محزة. مازين دزاير .شعيب خري الدين. 

خبوش وليدة .خفبف ابراهيم .بربييت حممد 

 القالة



.خليفاوي الطاهر. ملواح محزة .عبدي اوريدة . 
زيدان محزة.ملواح يزيد .عبدي نبيل .بليدي احلازة 

.بعلي الشريف عبد احلق حيدر .العابد نبيل .بربييت 
حممد ..بومهين ياقوتة .رياحي بالل .لعيين 

معاذ.سرير مراد .كفاس فارس .ونسة عبد الغاين 
.بولایر سفيان .كحلي نور الدين . برييت حيزية 
.مازين دزاير .شعيب خري الدين .فيايل وحيد 

.خنتوش فوزي .شنوقة عبد الكرمي .ملزري فارس. 
محيدي مسري .خبوش وليدة .رفراف مسري .بوطويل 

السبيت . مرية هنية .خلدون بوخامت .خفيف ابراهيم 
 .عبيدي وريدة . قوامسي حممد رضا 

سفيان .بوساحة مالك . ملواح محزة .عبدي 
اوريدة . زيدان محزة.ملواح يزيد .عبدي نبيل 

.بليدي احلازة .بعلي الشريف عبد احلق حيدر 
.العابد نبيل. ونسة عبد الغاين .بولایر سفيان. 
.رياحي بالل .لعيين معاذ.سرير مراد . بربييت 

حممد .. كحلي نور الدين . برييت حيزية .مازين 
دزاير .شعيب خري الدين. محيدي مسري .خبوش 
وليدة .رفراف مسري .بوطويل السبيت . مرية هنية 

 .خلدون بوخامت .خفيف ابراهيم

 .رياحي بالل .لعيين معاذ .

بليدي مجعة .بكريي مالية .بوقنة نبيل .حليم حسني 
.عطاء اهللا هشام  .ضياف عيسى .بوحنيشي رؤوف 

 .طالب صاحل .وعلي مجال .  
 

 بليدي مجعة .بكريي مالية .بوقنة نبيل .حليم 
حسني .عطاء اهللا شوقي .ضياف عيسى 

 .طالب صاحل .وعلي مجال  . 
 

 السوارخ   .بوقنة نبيل   .عطاء اهللا هشام  .وعلي مجال  

بكار عبد احلنني . خري الدين بومجعة . عليات مسري 
.طليبة سلسبيل .سلطاين وليد . بوخريص صورية 

 .بن خملوف محزة .عريف  فتحي .

 خري الدين بومجعة . عليات مسري .طليبة 
سلسبيل .بوخريص صورية .بن خملوف محزة 

 .عريف  فتحي .سلطاين وليد.

 خري الدين بومجعة .طليبة سلسبيل .عريف  
 فتحي .سلطاين وليد.

 العيون

 مخيسي مليكة .معلم زهري عجمي حليمة . صواب 
 هندة . جبايلي وفاء . معلم هشام . 

 مخيسي مليكة .معلم زهري عجمي حليمة . 
 صواب هندة .  جبايلي وفاء . معلم هشام .

 مخيسي مليكة .معلم زهري عجمي حليمة . 
 صواب هندة .  

 رمل السوق

 توايت كمال .مهيسي الشريف .عباسي مسلم 
.دراجي نور الدين .ساحيية نبيل حفصي امحد عبديل 
حممد الشريف .لبويز هشام .بوطربوشة يزيد .تونسي 
شكري .محزاوي حكيم .بوغابة يزيد .بوطابية حسين 

 .قناديل خالد .زايدي هشام .

توايت كمال .مهيسي الشريف .عباسي مسلم 
.دراجي نور الدين .ساحيية نبيل حفصي امحد 
عبديل حممد الشريف . بوطربوشة يزيد .تونسي 
شكري .محزاوي حكيم .بوغابة يزيد .بوطابية 

 حسين .قناديل خالد .زايدي هشام .

 توايت كمال .مهيسي الشريف .عباسي مسلم .   
.ساحيية نبيل  . عبديل حممد الشريف .   

 .تونسي شكري .  .بوغابة يزيد   

 ابن مهيدي

بوحفص مجال .عروسي كمال .بوشفرة عادل 
.غريبلي عبد العزيز .شنياف فريدة .عمريي جهيدة 
 .عمراين عبد السالم .درارجة توفيق .كراميية العريب 

بوحفص مجال .عروسي كمال    .غريبلي عبد 
العزيز .شنياف فريدة .عمريي جهيدة .عمراين 

 عبد السالم .درارجة توفيق .كراميية العريب

 الشط بوحفص مجال .عمريي جهيدة .كراميية العريب 

فيصل عاقر .زريبي الطاهر .بركات 
 سمير .برينيس وردة .

 بريحان خليل مربوك .غاي وحيدة .زرييب الطاهر . غاي وحيدة 

 زماري سليم .طراد نبيل .سعدي يونس.       
عفساري عبد احلكيم .بوحي عبد احلكيم .غوافرية 
وليد .ذيايب عبد احلكيم .عبادلية عبد الباقي .بن 

 زديرة كمال .بوسعدية رحيم .

 زماري سليم .طراد نبيل .سعدي يونس. 
عفساري عبد احلكيم .بوحي عبد احلكيم 

.غوافرية وليد .ذيايب عبد احلكيم .عبادلية عبد 
 الباقي .بن زديرة كمال .بوسعدية رحيم .

زماري سليم .  عفساري عبد احلكيم       
.بوحي عبد احلكيم .  .ذيايب عبد احلكيم 

 .عبادلية عبد الباقي .بن زديرة كمال . 

 البسباس

 زريزر  سناين حممد  .بن مراح عبد احلق  .    سناين لندة سناين حممد  .بن مراح عبد احلق   سناين حممد  .بن مراح عبد احلق  .

 بومدين القايد .عروسي عامر .ناصر زهية .خبوش 
لطفي .بوصبع عبد العزيز .مشري منور .بونيف 

 ياسني .بوين عمار

 بومدين القايد .عروسي عامر .ناصر زهية 
.خبوش لطفي .بوصبع عبد العزيز .مشري منور 

 .بونيف ياسني .بوين عمار

  .عروسي عامر .ناصر زهية .خبوش لطفي 
.بوصبع عبد العزيز .مشري منور .بونيف ياسني 

 .بوين عمار 

 العصفور

 الويزة عمار .بورشوش ابراهيم. لعمري عمار 
.حرقاس عبد احلميد .لعبادلية حممد .مناصرية اهلادي   

. ضوايفية كمال . شامية عالء . رفاس بالل 
.لوجاين ساسي .جرموين حممد .مشام وديع .رامول 

 الويزة عمار .بورشوش ابراهيم. لعمري عمار .  
.لعبادلية حممد .مناصرية اهلادي .عمروين رشيد 

. ضوايفية كمال . شامية عالء . .جرموين 
حممد .  .رامول هشام .بن ستاتة مجال 

   .بورشوش ابراهيم  .عمروين رشيد  .جرمون 
 حممد .سوداين مخيسي .درارجة حممد نور الزمان 

 الدرعان



هشام .بن ستاتة مجال .سوداين مخيسي .حشلفي 
خالد .زواينية علي .بورشروش ابراهيم ..درارجة حممد 

 نور الزمان .

.سوداين مخيسي .  .زواينية علي .بورشروش 
 ابراهيم ..درارجة حممد نور الزمان .

 بومعزة مجال .بن زاهر بن سلطان .درعي عبد اليد 
.خالدي سعاد. كراميية تونس .مهدي سيف الدين 

 .نواري حلسن .رجايت السعيد .فهمي بوقداسة .
 
 

  بومعزة مجال .بن زاهر بن سلطان .درعي عبد 
اليد . كراميية تونس .مهدي سيف الدين 

 .نواري حلسن .رجايت السعيد .فهمي بوقداسة .

  بومعزة مجال .بن زاهر بن سلطان .درعي 
عبد اليد .خالدي سعاد. كراميية تونس 

.مهدي سيف الدين .نواري حلسن .رجايت 
 السعيد .فهمي بوقداسة .

 شيحاني 

طوايبية مسري .دراجي مسري .لعمامرية شريفة .طوايبية 
حممد .بوعجيلة منصف .بن ناصر صديق .كرود 

صديق .مرداس رشيد . لعور حسني .منصوري نور 
الدين .سويسي حسني .فرشاين نور الدين. بوشاهد 
 عمار .عاقر فيصل . فارس عز الدين .رواحبية فاتح .

طوايبية مسري .دراجي مسري .لعمامرية شريفة 
.طوايبية حممد .بوعجيلة منصف .بن ناصر 
صديق .كرود صديق .مرداس رشيد . لعور 

حسني .منصوري نور الدين .سويسي حسني 
فرشاين نور الدين. بوشاهد عمار .عاقر فيصل 

 . فارس عز الدين .رواحبية فاتح .   

  طوايبية مسري .دراجي مسري .لعمامرية شريفة 
.طوايبية حممد .بوعجيلة منصف .بن ناصر 
صديق .كرود صديق .مرداس رشيد . لعور 

حسني .منصوري نور الدين .سويسي حسني. 
 بوشاهد عمار .رواحبية فاتح .

 شبيطة مختار
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  مطــــــــاعم   – 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 البلديات اليوم األول من العيد اليوم الثاني من العيد األيام الموالية للعيد  
 الطارف /  عباس حواء.  عباس حواء. . شباكي عياش  .مهيسي سفيان  

 عين العسل /    /   فليح عبد احلق 

 بوقوس  / /  عوايل التونسي 

 بوثلجة / /  زايدي فتحي .بوهانية رضا .حمرش محيد .

 بحيرة الطيور  بن حمزة جمال  صالح عبد الكرمي . بن محزة مجال 

 بلهاين امحد .   خلدون مربوك ..زايدي الطاهر   
  رفراف فيصلكروش حورية .دين رياض .

 رفراف ..زايدي الطاهر  . كروش حورية .
 فيصل

 

 القالة رفراف فيصل .

هاين حسام الدين .مسوك الطيب .عباسي حممد 
 امني .دييب حممد .نوار فاتح .

 ابن مهيدي / /

 زريزر  / / فوغايل هدى .حسام بلخريي 

 الشط / / حسينيو الناصر . بومالة محدي 

خليل مربوك .حياة ذيب . عباس لعور .عاللقة 
 بالل . 

 بريحان   خليل مربوك .   خليل  مربوك حريري عبد اللطيف 

 البسباس حاجي حممد خلضر   .بلهاين عثمان   حاجي حممد خلضر   .بلهاين عثمان  حاجي حممد خلضر . .بلهاين عثمان

 العصفور /     /    بومدين احلمدي

 الدرعان / / غرايبية نور الدين 
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   خضـــــر وفواكـــــــــــه– 5

 

 البلديات  للعيداألولالتجار المداومون اليوم  التجار المداومون اليوم الثاني للعيد  لما بعد العيد التجار المداومون
مجال داودي .تريدي زبري .ماز حمسن .نوري 

 ساسي 
 الطارف    تريدي زبري  مجال داودي .تريدي زبري .ماز حمسن 

 عين العسل  عقاب وحيد . حسيين مجال  عقاب وحيد . حسيين مجال  عقاب وحيد . حسيين مجال

 بوقوس ساسان سعد الدين ساسان سعد الدين. غوري محيد  ساسان سعد الدين 

بربييت احلاج . عبدي نبيل . عبدي وريدة . 
 قوامسي حممد رضا .

 القالة   بربييت احلاج . عبدي نبيل

�ن هو�س عامر . مصلحي مشس ا��ن .نوري الضاوي   
 .خبوش عبد الرحامن

�ن هو�س عامر . مصلحي مشس ا��ن .نوري   
 الضاوي .خبوش عبد الرحامن

�ن هو�س عامر . مصلحي مشس ا��ن .نوري   
 الضاوي .خبوش عبد الرحامن 

 بوحجار

 واد الزيتون  حو عبد هللا . �الل مراد .حبرون امخلييس حو عبد هللا . �الل مراد .حبرون امخلييس حو عبد هللا . �الل مراد .حبرون امخلييس
 عين الكرمة  / صاحلي رضوان  صاحلي رضوان

 الزيتونة  مرداسي عبد الرزاق مرداسي عبد الرزاق  مرداسي عبد الرزاق
 حمام بني صالح    علوي وليد     بن شاوي الصادق .علوي وليد     بن شاوي الصادق .علوي وليد  

 بحيرة الطيور  حويل مشس الدين  حويل مشس الدين حويل مشس الدين

 بوثلجة  رغدادي كمال  غسول فوزي . رغدادي كمال  غسول فوزي . رغدادي كمال

 العيون /    خلدون يوسف   خلدون يوسف 

 ابن مهيدي رواحبية زياد .شعباين علي .  رواحبية زياد .شعباين علي  . رواحبية زياد .شعباين علي .لعالميية فتحي 

 عصفور     .عروسي عامر  بومدين القايد .عروسي عامر بومدين القايد .عروسي عامر

 بريحان  حمفوظي عبد الباقي .   حمفوظي عبد الباقي     / 

 درارجة توفيق .دراغمية فتحي .بوخالل عبد 
 العزيز .غريبلي عبد العزيز 

 درارجة توفيق .دراغمية فتحي .بوخالل 
 عبد العزيز .غريبلي عبد العزيز

 الشط /  .  

 البسباس   مانع عبد احلكيم .حممد ملني عرفة    مانع عبد احلكيم  حممد ملني عرفة     

 زريزر /  ساملي علي .عبديل حممد . ساملي علي .عبديل حممد .

  .عمروين رشيد . ضوايفية كمال   .ضوايفية كمال
 .بوعصيدة حسني 

 الدرعان   عمروين رشيد  
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 - مقـــــاهــــــــــي6

 

لما بعد العيد التجار المداومون   البلديات  للعيداألولالتجار المداومون اليوم  التجار المداومون اليوم الثاني للعيد 
 بوشواطة مربوك . مرزوق سامي.شاطر عبد الوهاب 

  .بوزيان ناصر .بوراوي باالل
بوشواطة مربوك . مرزوق سامي.شاطر عبد 

  الوهاب .بوزيان ناصر .بوراوي باالل 
 الطارف  بوشواطة مربوك . مرزوق سامي 

بومتر رابح .لعليليش نور الدين .بوزريبة مراد . بن 
 سديرة خدجية. عايت عبد احلليم 

 بومتر رابح .لعليليش نور الدين .بوزريبة مراد . 
 بن سديرة خدجية. 

 بومتر رابح .لعليليش نور الدين .بوزريبة  
 مراد . بن سديرة خدجية.

 عين العسل

 الزيتونة سعدو رضوان  سعدو رضوان. نافع فريد .سعدو رضوان. نافع فريد
 بوقوس رماضين  حسني   بوعالية حكيم  بوعزة فتحي 

  حو حمسن .حلالح عبد . حرياطي هشام .جاليل 
 فوزي .فرجاين فيصل .قمريي  كبلويت .

حو حمسن .حلالح عبد . حرياطي هشام  
 .جاليل فوزي .فرجاين فيصل .قمريي  كبلويت .

حو حمسن .حلالح عبد . حرياطي هشام 
.جاليل فوزي .فرجاين فيصل .قمريي  

 كبلويت .

 بوحجار

 عين الكرمة .ملوكي طارق   بلخريي عبد احلفيظ  .ملوكي طارق بلخريي عبد احلفيظ.ملوكي طارق 

 حمام بني صالح  غماري حليمة .بن ناصر هنية .  غماري حليمة .بن ناصر هنية .سهيلي نبيلة   غماري حليمة .بن ناصر هنية .سهيلي نبيلة 

 واد زيتون ذيايب حممد .مصدق عادل     ذيايب حممد .مصدق عادل .جالل مراد  جالل مراد . مصدق عادل 

موساوي عيدة .برايكية ابراهيم .بشاين رضا .عالق 
 لزهر .رغدادي حممد .ذيايب لطفي 

 موساوي عيدة .برايكية ابراهيم .بشاين رضا 
 .عالق لزهر .رغدادي حممد .ذيايب لطفي

   .برايكية ابراهيم .بشاين رضا  .رغدادي 
  حممد .ذيايب لطفي

 بوثلجة

 بحيرة الطيور مداين توفيق حويل وهاب .مداين توفيق حويل وهاب .مداين توفيق 

 الشافية  بوذيب محيد     بوذيب محيد     بوذيب محيد  

 .دوكاين علي .حريزي مالك .مزوزي رابح .خلدون 
مربوك .بوساحة عمارة .منصورية عادل .حلقوم عبد 

 احلليم . العريب رمزي . يزداد السعيد 

.دوكاين علي .حريزي مالك .مزوزي رابح 
.خلدون مربوك .بوساحة عمارة .منصورية 
  عادل .حلقوم عبد احلليم . العريب رمزي 

   .منصورية عادل .بوساحة عمارة 
 .مزوزي رابح .

 القالة

ماوي قيس .ساملي فنحي .رجبل امحد .ساملي حممود 
 .خلفي ليلى

ماوي قيس .ساملي فنحي .رجبل امحد .ساملي 
  حممود .خلفي ليلى

 السوارخ   .خلفي ليلى 

 العيون    /   جبايلي زيان .بن زارع ابراهيم .خملوف عمار  جبايلي زيان .بن زارع ابراهيم .خملوف عمار

 رمل السوق  بشينة حفناوي .   بشينة حفناوي . بشينة حفناوي .

  عباسي مسلم .عباسي منور .مرادي مسري
تونسي طارق .قيسوم رضا .  مسطوري الفرج .منايل 

 غنية .مرداسي يونس . 

  عباسي مسلم .عباسي منور .مرادي مسري
تونسي طارق .قيسوم رضا .  مسطوري الفرج 

  .منايل غنية .مرداسي يونس . 

  عباسي مسلم .عباسي منور .مرادي مسري
تونسي طارق .قيسوم رضا .  مسطوري 

 الفرج .منايل غنية .مرداسي يونس .

 ابن مهيدي

مصدق محزة .بوساحة الشريف .عروسي عالء الدين .معطا 
 اهللا رضا .عوين مالك

مصدق محزة .بوساحة الشريف .عروسي عالء الدين 
 .معطا اهللا رضا .عوين مالك

مصدق محزة .بوساحة الشريف .عروسي عالء 
 الدين .معطا اهللا رضا .عوين مالك 

 الشط

 بريحان زرييب عبد اهللا . خنوشي رضوان .   زرييب عبد اهللا . خنوشي رضوان . زرييب عبد اهللا . خنوشي رضوان .

 البسباس  بن زديرة رفيق     بن زديرة رفيق     بن زديرة رفيق   

 العصفور  .هادف منور .قناديل عادل .كرفوح     .هادف منور .قناديل عادل .كرفوح يوسف .   .هادف منور .قناديل عادل .كرفوح يوسف .



  يوسف .
 سناين عامر   .لعالميية عمر عطروش عبد   سناين عامر   .لعالميية عمر عطروش عبد الكرمي

  الكرمي
 زريزر   .لعالميية عمر عطروش عبد الكرمي 

بوطمينة رمزي .عزاب يوسف .عمارة ماضي منري 
 .معايزية عبد احلميد . صيام حممد

بوطمينة رمزي .عزاب يوسف .عمارة ماضي  
 منري. صيام حممد

عزاب يوسف.معايزية عبد احلميد .  
 بوزيان رشيد .

 الدرعان

بوساحة نورة .درعي عمار .قدور ابراهيم .رجم  بوساحة نورة .درعي عمار .قدور ابراهيم .رجم بشري
  بشري

بوساحة نورة .درعي عمار .قدور ابراهيم  
 .رجم بشري 

 شيحاني 

بوطمني رمزي .معايزية عبد احلليم .عمارة ماضي منري 
 عزاب يوسف .قرفة نور الدين .

 بوطمني رمزي .معايزية عبد احلليم .عمارة 
 ماضي منري عزاب يوسف .قرفة نور الدين . 

 شبيطة مختار عزاب يوسف .
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محطات البنزين - 8

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

 الزهرة

 الطارف

 عين العسل دويسي هادي + دين حممد علي دويسي هادي + دين حممد علي

 الزيتونة محداوي نوار محداوي نوار

 بوحجار نفطال،بوقرة أمحد نفطال،بوقرة أمحد

 عين الكرمة جديد عبد اليد ، نوري عمار جديد عبد اليد ، نوري عمار

 بوثلجة راوية ضاوي  راوية ضاوي 

 بحيرة الطيور شاييب يوسف شاييب يوسف

 القالة نفطال ، عايت ابراهيم  نفطال ، عايت ابراهيم 

 السوارخ قداورة  زاهو قداورة زاهو

نفطال ، شركة التضامن دراجي و شركاؤه ، بوبري  نفطال ، شركة التضامن دراجي و شركاؤه ، بوبري يوغرطة

 يوغرطة

 ابن مهيدي

 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 اهلوارية،باروش نصر ش.ذ.م.م اهلوارية،باروش نصر

 العصفور العياد لزهر العياد لزهر

 زريزر ش.ذ.م.م صدام عماد الدين،بوقفة عبد اهللا ش.ذ.م.م صدام عماد الدين،بوقفة عبد اهللا

 الدرعان بوقرة العياشي ،نفطال بوقرة العياشي ،نفطال

 

 

 


