
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
:.................. الطارف في                                                                                                                                                        وزارة التجـــــــــــــارة

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي

 2018........../ رقم    
 

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية الطارف

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان االسم و اللقب
اليوم االول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  04 زلل رقم 44بلدية الطارف طريق وطين  نصرالدين لكحل
 * * * بلدية الطارف حي لعداسي رابح ناصري طارق

 *   بلدية الطارف طريق ادلطروحة زلمد إسالم بوزيدي
 

 

                                                                               



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف 

 )بلدية الطارف (تغذية عامة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 مسكن  300بلدية الطارف حي  رحال خدجية 
 تسامهي

 * * 

 مسكن  300بلدية الطارف حي  حريري ناصر
 تسامهي

*  * 

 مسكن  300بلدية الطارف حي  بوطربوشة كمال
 تسامهي

*  * 

 * * *  مسكن118بلدية الطارف حي  فيساح بومجعة
 1956 اوت 20بلدية الطارف حي  ضواوي محزة

 طريق احملكمة 
 * * 

 مقابل ادلركز التكوين 02زلل رقم  زياين يوسف
 ادلهين

 * * 

 *   حي لعداسي رابح نويوة سفيان 
 *   الطريق الوطين قداش مسعود تودارت عبد الكرمي

 * * * طريق عٌن خيار طربلسي عصام
  *  طريق عٌن خيار وليد غناس

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 )بلدية الطارف (مقاىي                                                                                        

 تاريخ المناوبة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  االسم واللقب 
 

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

 

اليوم الثاني  من عيد الفطر 
 المبارك

 مابعده

 * * *  مسكن تسامهي 300بلدية الطارف حي  مرزوق سامي

 * * *  مسكن تسامهي300بلدية الطارف حي  بوراوي بالل
   *  مسكن 168بلدية الطارف حي  مرزوق وهاب

  * * 01مسكن رقم 100بلدية الطارف حي  العيد كردي
  *  01 مسكن رقم 10بلدية الطارف حي  حبري عادل

 )بلدية الطارف (خضر وفواكو                                                                                       

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *    مسكن  تسامهي300بلدية الطارف حي  نوري مسايت رمزي 
  *  05 زلل رقم 1956 اوت 20بلدية الطارف حي  بن العايش محزة

  *  44بلدية الطارف طريق وطين  تودارت عز الدين
  *   الطارف01بلدية الطارف هنج طراد نوار زلل  ماز زلسن

 *   بلدية الطارف طريق عٌن اخليار  زلمد ربيعي
 *    بلدية الطارف حي لعداسي رابح عاطف نويوة

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف 

 )بلدية الطارف (مطاعم

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

   * 44بلدية الطارف الطريق الوطين رقم  بليلي يوسف

  *  168بلدية الطارف حي  بكًني مربوك
 *    مسكن تسامهي300بلدية الطارف حي  شباكي عياش

                                                                                      

 )بلدية الطارف (محطات البنزين   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * 44بلدية الطارف طريق وطين رقم  زايدي الصادق
  * * بلدية الطارف  غناس خلضر

  * * بلدية الطارف أزروت فاطمة الزهراء
  * * بلدية الطارف شلويف منًن

 

 

 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     

 2018                                قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية عين العسل
 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * عٌن العسل سيف الدين قًنود

 * * * عٌن العسل توات طارق

 )عين العسل(تغذية عامة 
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * عٌن العسل  تامرامين

 * * * عٌن العسل تعوينٌن لبىن

 * * * عٌن العسل قميدي زلمد اذلادي 

 * * * عٌن العسل دويسي مربوكة

 * * * عٌن العسل حسيين منًن

 * * * قرية بوتلة عبد اهلل بلدية عٌن العسل  بوزانة فؤاد 

  * *  بلدية عٌن العسل1قرية بوتلة عبد اهلل زلل  بوزريبة مصطفى 

 * *   قرية بوتلة عبد اهلل 1زلل رقم  مازين نبيل 



  

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 )عين العسل(مقاىي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * عٌن العسل بن عمار عمار

 * * * عٌن العسل رفعي عبد الرمحان

 * * * عٌن العسل بوزينة مراد

 *   قرية بوتلة عبد اهلل عٌن العسل   عايت عبد احلليم 

 * * *  عٌن العسل  2قرية بوتلة عبد اهلل زلل  بن سديرة خدجية 

 (عين العسل )        خضر وفواكو 
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * عٌن العسل عقاب وحيد

 * * * عٌن العسل حسيين مجال

 (عين العسل )          مطاعم 
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * عين العسل رمضاين العيد

 



  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 

 (عين العسل )محطات بنزين 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * بوتلة عبد هللا  بلدية عين العسل  دويسي اذلادي 

  * *  عين  العسل 44الطريق الوطني رقم  دين زلمد علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     

    2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك   
 بلدية الزيتونة

                                                                                       مخابز
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد 
 الفطر المبارك

 ما بعده

 * *  بلدية الزيتونة شلويف قيس

 (الزيتونة )   تغذية عامة 
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * بلدية الزيتونة طويل ربح 

 * * * " فتيحة سادلي 

 * *  " عماري ياسٌن

 * * * " لعشب محزة

  *  " ملوك وسام 

 * * * " تايب توفيق

 * * * " عماري هشام

 * *  " مالك راحم

 * *  " محداوي وليد

 * *  " قامسي عبد الكرمي



 * *  " حبري الشريف

 * *  " سلطاين عزيز

 * *  " جراى رضا

 (الزيتونة)     مقاىي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  بلدية الزيتونة لعشب فتحي

 * *  " سادلي زلمد الصاحل

 *   " سعدو رضوان

 (الزيتونة)خضر وفواكو 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  بلدية الزيتونة مرداسي عبد الرزاق

 (الزيتونة )مطاعم 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *   بلدية الزيتونة عابد الزهرة

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 (الزيتونة )محطات بنزين 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية الزيتونة محداوي نوار

  * * بلدية الزيتونة شلويف فتحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مديرية التجارة لوالية الطارف

  2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

  بلدية بوقوس

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان االسم و اللقب
اليوم االول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  *  بوقوس وادي زلمد

   * بوقوس عمراوي عبد اجمليد

 *   بوقوس مركز مويسي شكري

 

 

 

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 ) بلدية بوقوس   ( تغذية عامة
 تاريخ المناوبة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

  *  بلدية بوقوس مركز غاي عبد الكرمي

   * بلدية بوقوس مركز بومازة هواري

 *   بلدية بوقوس مركز عمراوي مرمي 

  *  بلدية بوقوس مركز مويسي الشاديل
 *   بلدية بوقوس مركز مويسي رشدي

                     

 (بلدية بوقوس)                                                            مقاىي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

   * بلدية بوقوس مركز بوعزة فتحي

  *  بلدية بوقوس مركز فرحايت لطفي

 *   بلدية بوقوس مركز حسٌن رماضين

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 (بوقوس)  خضر و فواكو 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  *  بلدية بوقوس مركز غوري محيد

 *   بلدية بوقوس مركز سامان سعد الدين

   * بلدية بوقوس مركز مويسي رشدي

 

 (بوقوس)           مطاعم 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و القب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *   بلدية بوقوس مركز عوايل التونسي

 *   بلدية بوقوس مركز جنيب بن عيلد

 

 

 



 

 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية بوحجار

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  التحصيص العمراين جبار الطيب مهدي وسيم

 * *  حي سعدي الطيب بن وهاب شوقي 

 * *  1945 ماي 08حي  جبلي علجية

 * *  1954 نوفمرب 01حي  حرياطي هشام

   *  مقناي زلمد

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 (بوحجار )تغذية عامة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  التحصيص العمراين جبار الطيب بوزينة مربوك

 02التحصيص العمراين رقم 01زلل رقم  ربيعي نذير
 السفلي 

 * * 

 * * * شارع عبد احلميد بن باديس  موسى صاحل

 * * * 02شارع  عبد احلميد بن باديس زلل رقم  مناجلية وناسة

  * * 1945 ماي 08التحصيص العمراين   بلحسن نور الدين

 * *  32 مسكن زلل رقم 500حي  بوطبة فتيحة

  * * 39مسكن زلل رقم 250حي  مباركي سعيد

  * * 1945 ماي 08حي  معروف فارس

  * * 1954 نوفمرب 01شارع  فاسي عمار

 * * * شارع عبد الرمحان بن سامل كلويف زلمد

 * * *   شارع عبد الرمحان بن سامل سودة حورية

 * * * شارع عبد احلميد بن باديس  نوري عبد الرمحان

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 (بوحجار)              مقاىي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * شارع عبد احلميد بن باديس فرحاين فيصل

 * * *  س حي شًني رابح10زلل رقم  حو زلسن

 * * * 1945 ماي 08التحصيص احلضري حي  حليمي فوزي

 * * * شارع حو صاحل خضرواي برنية

 * *  1960 اكتوبر 17شارع  حلالح عبد

 * *  1954 نوفمرب 01شارع  بن قريد ابراهيم

 * *  1954 نوفمرب 01شارع  حرياطي هشام 

  * * 1955 ديسمرب 04ساحة  بوخاري عبد الكرمي

  * *  03 زلل رقم 1955 ديسمرب 04ساحة  قصورة الوايف

  * * 1955 ديسمرب 04ساحة  ديلوم ام اخلًن

 * * *  قمًنة كبلويت 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 (بوحجار)    خضر وفواكو 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * شارع عبد احلميد بن باديس مصلحي مشس الدين

 * *  شارع عبد احلميد بن بادس نوري الضاوي 

  * * 1954 نوفمرب01 شارع 03زلل رقم  معمر رضا

 * * * 1954 نوفمرب 01شارع  سعدي حسن

 القطعة احلضرية 1971 فيفري 24 هنج  بن هويس عمار
 73رقم 

* * * 

 * *  شارع عبد احلميد بن بادس ستًني الشريف

 (بوحجار )            مطاعم 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * اطعام  سريع بوحجار مركز موسى يشًن

  * * اطعام  سريع بوحجار مركز الوايف عمورة

 * * * شارع عبد احلميد بن باديس رفعي ابرذليم

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 (بوحجار)     محطات البنزين  

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * بوحجار مركز  نفطال بوقرة امحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     

 قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك

 بلدية عين الكرمة

 مخابز
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * *  بلدية عٌن الكرمة  صاحلي بدر الدين  
 * *  بلدية عٌن الكرمة ضروي السبيت 

 * * * بلدية عٌن الكرمة  عبدي غنية 

 )بلدية عين الكرمة    (تغذية عامة                                                                                     

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية عٌن الكرمة قسم اهلل زلمد  
 * *  بلدية عٌن الكرمة عبادة عبد احلميد  

 * *  بلدية عٌن الكرمة قسم اهلل عادل 
 * * * بلدية عٌن الكرمة  زرزوين زلمد الصاحل 



 

 

 مديرية التجارة لوالية الطارف 

 )بلدية عين الكرمة    (مطاعم                                                                                      

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  بلدية عٌن الكرمة  ملوكي الزهرة   
 * * * بلدية عٌن الكرمة سلطاين ابراهيم   

 )بلدية عين الكرمة    (مقاىي                                                                                           

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية عٌن الكرمة بلخًني عبد احلفيظ    
 * *  بلدية عٌن الكرمة عثماين فؤاد  

 * *  بلدية عٌن الكرمة   ملوكي طارق  
 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف 

 )بلدية عين الكرمة    (                                                                      محطات بنزين   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  حي كاف الصابون  جديد عبد اجمليد 
 * * * جبانب ساحة فرانس فانون      نوري عمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية 

  2018                              قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك     
 )حمام بني صالح(تغذية عامة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  حمام بني صالح مشًني سعاد

 * * * حمام بني صالح شارع سدارية مبروك منال سلتار

   * حمام بني صالح خبوش الصادق

 *  * حمام بني صالح تليلي رابح

  *  *  حمام بني صالح رقاعي الوهاب

  - مقاىي - حمام بني صالح                                                                                          

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 11 قطعة رقم 01التخصيص العمراين رقم  غماري حليمة
 محام بين صاحل

* * * 

 * * * محام بين صاحل بن ناصر هنية

 * *  محام بين صاحل سهيلي نبيلة



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية 

 

 (حمام بني صالح )خضر وفواكو 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  حي بلعلمي ابراهيم  بن شاوي الصادق

 * * *  محام بين صاحل01التخصيص العمراين رقم  علوي وليد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية 
     

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 )بلدية واد الزيتون  (تغذية عامة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

   * بلدية واد الزيتون زالل مراد
  *  بلدية واد الزيتون حو عبد اهلل
 * * * بلدية واد الزيتون  سودة بشًن 

 * *  بلدية واد الزيتون  حبرون مخيسي 
 *   بلدية واد الزيتون  باهي يوسف 

 )بلدية واد الزيتون  (مقاىي

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  *  بلدية واد الزيتون  باهي يوسف 

   * بلدية واد الزيتون  مصدف عادل 
 * * * بلدية واد الزيتون  زالل مراد

 

 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية         
 

 قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية بن مهيدي 

                                                                          مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * *  بن مهيدي44طريق الوطين رقم  تومي عيسى
  * * حي هواري بومدين بن مهيدي بودلش الياس
 *    بن مهيدي44طريق الوطين  رقم  حاجي كمال
 *   شارع ديدي علي بن مهيدي  شعبوين رابح

 *    بن مهيدي44طريق الوطين رقم  بوعالقي هارون

 *   حي دايرة مصطفى  بومية علي 
                                                                                           

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -تغذية عامة - بلدية بن مهيدي      

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  شادلية مهدي 
 *     ا 18شارع غودالربك زلمود زلل رقم  عباسي بريزة 
 * *  شارع غودالربك زلمود    بن مهيدي  سرير ياسٌن 

 *  * شارع غودالربك زلمود    بن مهيدي  دراجي نور الدين 
 * * * شارع غودالربك زلمود بن مهيدي  مداسي زلمد السايح 

 * * * شارع غودالربك زلمود بن مهيدي  رغدادي عز الدين 
 * * * شارع غودالربك زلمود بن مهيدي بوطربوشة يزيد

 * * * حي هواري بومدين بن مهيدي زياين عيدة
 * * * حي هواري بومدين بن مهيدي تونسي زلمد شوقي

 * *  حي هواري بومدين بن مهيدي مروجي مجال
 * * * بن مهيدي مركز لبويز عبد

 * * * بن مهيدي مركز عروسي منًن
 * * * حي هواري بومدين دريسي فلة

 * * * حي هواري بومدين بن مهيدي عالوة إبراهيم
  * * حي هواري بومدين بن مهيدي كانوين غنية

 * * * حي هواري بومدين بن مهيدي مويسي فتيحة
 * * * سكن تسامهي بن مهيدي50حي  رلرود آسيا

 * * * سكن تسامهي بن مهيدي50حي  زراري رشيد
 * *   بن مهيدي02جتزئة السكنية زلل رقم  بومرزاق عبد الرمحان

 *    مسكن 100حي  بونوايل سالف 



 * * *  مسكن500حي  ساحيية نبيل
 * * *  مسكن500حي  مسطوري الفرخ

 * * *  سكن تسامهي 50مشروع  حلالح صاحل
 * * * حي دايرة مصطفى  زايدي مسًن

 * * * حي دايرة مصطفى زايدي  عبد احلليم
 * * * حي دايرة مصطفى محزواي عبد احلكيم
 * *  حي دايرة مصطفى طاهري عبد الغاين

 * * * حي دايرة مصطفى بتًنة صدام
 * * * حي دايرة مصطفى حبارة  منًن

 * *  شارع ساحيية معمر العاقل رضوان 
 * * *  بن مهيدي44طريق الوطين رقم  بوطابية حسين 
 * * *  بن مهيدي44طريق الوطين رقم  قناديل خالد 
 * * *  بن مهيدي44طريق الوطين رقم  بوعبيد كمال

 * * *  بن مهيدي44طريق الوطين رقم  مويلحي زلمد
   * حي الشهداء محايدي فاروق
 * * * حي الشهداء مويلحي نبيل 

 *   *  حي الشهداء لعالميية منصف
 

 

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -مقاىي–بن مهيدي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * حي هواري بومدين مرداسي يونس
 * * * حي هواري بومدين تونسي طارق

 * * * حي دايرة مصطفى قيسوم رضا
 * * * حي دايرة مصطفى ساخر رضوان
 * * * حي دايرة مصطفى بوغابة عماد

 * * *   بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  نصايفية رزاق 
 * * *   بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  بوطابية زين الدين

 * * *   بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  بوركبة نبيل
 * *    بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  خبشاش علي 

 * *    بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  عباسي مصطفى
 * *    بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  بن عياد محزة

 

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -خضر و فواكو –بن مهيدي 

 

 

 

 

 

 -مطاعم–بن مهيدي 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * شارع ساحيية معمر عالوة احسن
 * * * شارع ساحيية حسٌن لوحي امحد

 *  *  بن مهيدي44طريق الوطين رقم  صاحلي فاطمة اخلضراء

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *    بن مهيدي44طريق وطين رقم  تومي عيسى
 *    بن مهيدي44طريق وطين رقم  عالوي ياسن

 *    بن مهيدي44طريق وطين رقم  مشاس رابح
 * * *  بن مهيدي44طريق وطين رقم  برينيس أونيس

 * * *  بن مهيدي44طريق وطين رقم  دييب زلمد
 *    بن مهيدي44طريق وطين رقم  كرفوح يوسف

 * * * حي الشهداء بوحويل عبد الغاين



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 - مطاحن–بن مهيدي 

 

 

 

 

 

 - محطات البنزين –بن مهيدي 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * حي دايرة مصطفى مطاحن الشرق
 *   حي دايرة مصطفى مطاحن الصايف

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * *  بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  نفطال
  * * سيدي قاسي شركة التضامن دراجي وشركاؤه

  * *  بن مهيدي 44الطريق الوطين رقم  بوبًن يوغراطة
  * * سيدي مبارك مرادي خدجية



 
 مصلحة مالحظة السوق و االعالم االقتصادي

     
 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية الشط

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * الشط حي بوثلجة صاحل سراي ياسٌن 

 * * * الشط حتصيص الشكوبية تيتاح أحسن 

   * الشط مركز بومايلة شكري

 

 

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 )الشط(        تغذية عامة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *   مسكن600الشط حي  عمراين عبد السالم

 * *   مسكن600الشط حي  بوشفرة عادل

 * * * الشط حي بوثلجة صاحل عمًني محيدة

 * *  الشط حي بوثلجة صاحل شنياف فريدة

 *  * 90الشط مركز رقم  أمحادي فيصل

 *   الشط حيسيناوي سلطان مرزوقي عبد القادر

 * *  الشط حي جندي علي  ساهل مجال

 * *  الشط حي جندي علي غريبلي عبد العزيز

 * *  الشط حي سالمة محيد درارجة توفيق

 * * * الشط حيعيطوش عجدار بوقصًن عمر

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 )الشط(        مقاىي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *   مسكن600الشط حي  مصدق محزة

 * * *  مسكن600الشط حي  بوساحة شريف

 * * * 1 الشط  حتصيص  اجملزء  عروسي عالء الدين 

 * * * الشط حي بوثلجة صاحل  معطااهلل رضا 

 * * * الشط حي جندي علي  زياين سفيان  

 * * * الشط حي سناوي سلطان  سناوي زلمد اسالم 

 * *   ا44الشط الطريق الوطين رقم  غريبلي حكيم 

 

 

 

 

 

 



 

  مديرية التجارة لوالية الطارف

 (الشط )خضر وفواكو 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  الشط  حي جندي علي  ساهل مجال 

 * *  الشط حي جندي علي  غريبلي عبد العزيز 

 * *  الشط حي سالمة محيد  درارجة توفيق 

 * * * 5الشط حي الشكوبية رقم  بوخالل عزيز 

  * * * الشط حي عيطوش عجدار  بوقصًن عمر 

  

 (الشط )مطاعم  

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *    مسكن 600الشط حي  سالمة نفيسة 

 * * * الشط حي سناوي سلطان  امقران مراد 

 *   الشط مركز  ساهل عبد احلق 

 



 

  مديرية التجارة لوالية الطارف

 (الشط )محطات بنزين   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * مفرتق الطرق بئر احلنش  بوخاري فؤاد 

  * * -كاراجي -مقابل مصربات رشراش   قزولة فريد 

  * * حي سيدي مبارك  الشط   مرادي خدجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية بريحان

 -مخابز - 
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * الريغية بلدية برحيان بوغراف صربي
    *  برحيان حريب عبد الكرمي

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -تغذية عامة  - بلدية بريحان     

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *  *   *  السبعة بلدية برحيان   جليل مربوك 
 * *  *    برحيان 2 حتصيص قرعة الوزة زلل رقم   وحيدة غاي 

 * * * السبعة بلدية برحيان  حلسن زلي الدين 
 * * * برحيان مركز  زرييب الطاهر 
 * * * السبعة برحيان  صيفي عزيز 
 * * * حي دايل رابح  رانية عالم 
 * * * الريغية برحيان  بوقرة رشيد 

 * * * الريغية برحيان  لويزة بعث اهلل 
 * * * برحيان مركز  سامي خضراوي 

 * * * برحيان مركز  امحد دريسي 
 * * * القريعات  برينيس امحد 

                                                                                                    

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

   -مقاىي- بلدية بريحان     

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  برحيان 33 قرعة الوزة  قطعة 1زلل رقم  زرييب عبد اهلل 
 * * * برحيان  شارف رضوان 
 * * * الريغية  خنوشي رضوان
 * * * الريغية  موالكية عبلة 

 * * *  الريغية 1حي بعث اهلل صاحل زلل رقم  بغدادي بوركبة 
                                                                                                

 -خضر وفواكو  - بلدية بريحان     

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *      الريغية برحيان 2زلل رقم  دليلة زلفوظي 
 * * * برحيان  زلفوظي عبد الباقي 

 * * * برحيان  يوسف حريب 
 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -مطاعم   - بلدية بريحان     

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * السبعة برحيان  مربوك خليل 
  *   السبعة برحيان 1956 اوت 20حي  حياة ذيب 
 *     السبعة برحيان 20ص ب  عاللقة بالل
  *  برحيان  بركات يزيد 
 *   الريغية برحيان  قويزي حياة 

                                                                                                 

 -محطات بنزين   - بلدية بريحان     

  

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

    * * برحيان   بن جديد علي  



     
 

 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية البسباس  

 -المخابز - 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *   01بلدية  البسباس زلل رقم  ناصر فارس

 *  * بلدية  البسباس مركز معيزي بومجعة

 * * * بلدية  البسباس مركز  بن طراد نذير

 

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -تغذية عامة–البسباس 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 * *   بسباس مركز 19زلل رقم  بوبكر عيدة

 * *  البسباس مركز ضرباين مراد

 *   البسباس مركز فزاع منًن

 *   بسباس مركز زماوي طارق

 * *   البسباس03حتصيص احلضري زمهري الشريف زلل رقم  سحتوت عماد

 * *  البسباس مركز بلهاين عبد ادلطلب 

 * *  البسباس مركز مشري يزيد 

 * *   البسباس مركز زماري سليم 

 * *  حي الزهور  طراد نبيل

 *  *  02 حي الزهور زلل رقم  زلمد دلٌن عرفة

 * *  بسباس مركز سعدي يونس 

 * *   سكن بسبلس40 اوذيين فيصل 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 - مقاىي–البسباس 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بسباس مركز مجيلي رابح

 * * * بلدية  البسباس مركز مهري عادل

 * *  بلدية  البسباس مركز  معيزي عبد النور

 

 - خضر وفواكو–البسباس 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *  * بسباس مركز طراد بومجعة

 *  *  حي الزهور02زلل رقم  زلمد دلٌن عرفة

  * * بلدية  البسباس مركز  مانع عبد احلكيم

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -مطاعم–البسباس 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بسباس مركز بلهاين عثمان

 * * * بسباس مركز حاجي زلمد خلضر

 * * * بسباس عجيف علي

 -محطات البنزين–البسباس 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

  * * البسباس ش ذ م م احلرية

  * * البسباس باروش نصر

 

 

 

 



  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية 
      2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية زريزر

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *  * زريزر مركز بوقلب عادل
  * * زريزر مركز بلقامسي زلمد

 * *  زريزر مركز سعد سعود رابح 
 * *  زريزر مركز براكشي عاطف

 *  * زريزر مركز بوسنة مجال الدين 
                                                                                    

 

 

 

 

 

 



  مديرية التجارة لوالية الطارف

 -تغذية عامة - بلدية زريزر   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * زريزر مركز  سناين زلمد 
 * *  زريزر مركز بن خليل سفيان 
 * *  زريزر مركز عرباوي رضوان 

 *  * زريزر مركز بلخًني عبد احلفيظ 
 * * * زريزر مركز زقاي زلمد 

 * * * زريزر مركز بن مراح عبد احلق 
 * * * زريزر مركز زعروري سامي 
 * * * زريزر مركز يوسفي زكرياء 

 -مقاىي  - بلدية زريزر   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * زريزر مركز  سناين عامر 
 * * * زريزر مركز  علوش عادل 
 * * * زريزر مركز لعالميية عمر 

 * * * زريزر مركز فالح عبد اهلل 
                                                                                       

 



  مديرية التجارة لوالية الطارف

 -خضر وفواكو   - بلدية زريزر   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * زريزر مركز  سادلي علي 
 * * * زريزر مركز عبديل  زلمد 

                                                                                       

 -محطات البنزين   -بلدية زريزر   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

ش ذ م م صدام عماد 
 الدين 

  * * زريزر مركز 

  * * زريزر مركز بوقفة عبد اهلل 
 

 

 

 

 



 

     مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم االقتصادي
 

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية عصفور

                                                                           مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

   * بلدية عصفور مركز مكسم عبد العزيز

 * * * بلدية عصفور مركز بلغي السعيد

   * بلدية عصفور مركز صناعي يوسف
                                                                                              

 

 

 

  

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -خضر وفواكو  + تغذية عامة - بلدية عصفور    

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * 1حي معيز حسان زلل رقم  بونيف ياسٌن 

 *   * * عصفور مركز  ناصر زهية 

 * * * عصفور مركز قناديل يعقوب 
 * * * شارع األمًن عبد القادر  عصفور  عياد زلسن 

 * *  عصفور وسط  عروسي عامل 
 * * * عصفور مركز  خبوش لطفي 
 * *  عصفور مركز  زويين عاشور 

 -مقاىي   - بلدية عصفور    

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * حي معيز حسان  بومدين عبد الغاين 

 * * * عصفور مركز  بلغي السعيد 

 * * * عصفور مركز  عياد فيصل 
 * *  عصفور مركز  كرفوح يوسف 

 * * * عصفور مركز  هادف منور 
                                                                                        



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -مطاعم    - بلدية عصفور    

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  عصفور2زلل رقم  بومدين احلمدي 

 -محطات البنزين     - بلدية عصفور    

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  * * عصفور مركز  عياد لزهر 

 

 

 

 

 

 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     

 2018                                        قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية الذرعـــــــــــان

 - المخابز–

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

   *  هنج بلغول امحد الذرعن جليد عبد ليمٌن
 *    العقيد عمًنوش الذرعان03 حتصيص رقم 01زلل رقم  بقاش عبد اجلليل

 *   مسكن لذرعان500حي  حاجب فريد
   * عيسات ايدير الذرعان براح وحيدة

 

 

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 - تغذية عامة –الذرعان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و القب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 * * *  الذرعان 01 زلل رقم 185هنج عمروين عمارة رقم  الويزة عمار

 * * * بورشروش مبارك الذرعان بورشروش إبراهيم

 * *  شارع أول نوفمرب الذرعان العمري عمار

 *   شارع العقيد عمًنوش الذرعان حرقاس عبد احلميد

 * *  حي قداوي مسعود الذرعان لعبادلية زلمد

 *  *  الذرعان01حي قداوي مسعود زلل رقم  مناصرية اذلادي 

  * * العقيد سي حواس الذرعان عمروين رشيد 

 * *    مسكن الذرعان46حي  ضواهية كمال  

 * *  شارع أول نوفمرب الذرعان شامية عالء



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

–  مقاىي –الذرعان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 * *  شارع أول نوفمرب الذرعان بوطمينة رمزي

 * * * شارع أول نوفمرب الذرعان غراب يوسف

 * *  شارع أول نوفمرب الذرعان عمارة ماضي منًن

 *  * شارع بلهوشات رابح الذرعان معايزية عبد احلميد

 * *  هنج بن بعلي زلمد الذرعان صيام زلمد



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

–  مطاعم –الذرعان 

 

 

 

 

 

 - الخضر والفواكو –الذرعان 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 *   شارع أول نوفمرب الذرعان بوخنوف هشام

 * *  بورشروش علي الذرعان غرايبية نور الدين

 * * * شارع بلهوشات رابح الذرعان بوخونة خلضر

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 *   شارع العقيد عمًنوش الذرعان بوعصيدة حسٌن

  * * العقيد سي حواس الذرعان عمروين رشيد

 * *   مسكن الذرعان46حي  ضوايفية كمال



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 - محطات البنزين –الذرعان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

  * * الذرعان بوقرة العياشي

  * * الذرعان نفطال



  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية شبيطة مختار 

 -المخابز - 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  مركز بلدية شبيطة سلتار05زلل رقم  صايب رياض شوقي
 * *   مسكن318شبيطة سلتار حي  رفيق منًن 
 * * * حي قداوي صاحل شبيطة سلتار زويد خلضر

 

 

 

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 -تغذية عامة–شبيطة مختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 * *   مسكن شبيطة سلتار 318حي  دراجي مسًن

 * * *  مسكن شبيطة سلتار50حي  طوايبية مسًن

 * * *  مسكن شبيطة سلتار 50حي  لعمامرية شريفة

 * * *  مسكن شبيطة سلتار50حي  طوايبية زلمد

 * *   مسكن شبيطة سلتار50حي  بوعجيلة منصف

 * * * قداوي صاحل شبيطة سلتار بن ناصر صديق 

 * *   مسكن شبيطة سلتار50حي  كرود السعيد 

 * *     مسكن شبيطة سلتار50حي  مرداسي رشيد 

 * * *  مسكن شبيطة سلتار50حي  لعور حسٌن

 * * *  مسكن شبيطة سلتار50حي  منصوري نور الدين

 * * * قداوي صاحل شبيطة سلتار سويسي حسٌن



 مديرية التجارة لوالية الطارف

 - المقاىي –شبيطة مختار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد 

 الفطر المبارك
 ما بعده

 * * *  مسكن شبيطة سلتار 318حي  بوزبدة نبيل

 * * *  مسكن شبيطة سلتار50حي  فارس عبداهلل

 * *   مسكن شبيطة سلتار 50حي  صايب أمحد 

 *  *  مسكن شبيطة سلتار50حي  صايب زلمد الطاهر



  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية شيحاني

 -مخابز -
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * هنج خرويب بلدية الشيحاين زيدي رمضان
 *  * هنج عجال الطاهر بلدية الشيحاين خالدي سعاد 
 * * * حي الفدائيٌن بلدية الشيحاين خرويب سليمة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 - تغذية عامة –شيحاني 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * الطريق الوطين بلدية الشيحاين بومعزة كمال
 * * *  بلدية الشيحاين01زلا رقم  بن زاهر بن سلطان 

 * * * حي الفدائيٌن بلدية الشيحاين درعي عبد اجمليد
 * * * هنج زلمد مخيسي بلدية الشيحاين بوخدنة زلمد

  

 - مقاىي –شيحاني 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * هنج خرويب بلدية الشيحاين بوساحة نورة
 * * *  حي عجال الطاهربلدية الشيحاين01زلل رقم  درعي عمار 
 * * * حي الفدائيٌن بلدية الشيحاين قدور براهيم
 * * * هنج خرويب بلدية الشيحاين رجم بشًن

 

 



 
  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     

     
    2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك                                                 

 بلدية القالة  

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *      القالة 5واجهة ج ت و زلل  قًنود فاتح 
 * *    القالة 5حتصيص جفال الرتكي زلل رقم   بوقراجة لطفي  

 *   شارع السبيت بومعراف بلدية القالة  حناين خالد عبد اللطيف 
 * * * هنج الصحراء بلدية القالة  عجمي موسى 

 * *  حي ادلريدمية  بلدية القالة  ضياف يزيد 
 * *  هنج الصحراء القالة  عريف عادل 
 *   حي جبهة التحرير الوطين القالة  كموش حياة 
 * * * توسيع جفال الرتكي  القالة  بن دلٌن سلتار 
 * *   القالة 4هنج طريق بوليف رقم  فاطس صاحل 
 * * * حي القمم القالة  بوزيان سليم 
 *    القالة 17حتصيص القمم قطعة  قويرة رمزي 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 خضر وفواكو+  تغذية عامة   –بلدية القالة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  *   فرنانة القالة 1زلل رقم  نور الدين جبايلي  
 * *  *  القالة 1 حتصيص الفرنانة رقم  السعيد حليم    
 * * * حي الفرنانة القالة   سللوف حورية  

 * *   القالة  4 الثنايا  3زلل رقم  بوهبزير كرمي  
 * * بعد الظهر  مفرتق الطرق القالة  بوراوي امحد  

 * * بعد الظهر   مفرتق الطرق القالة  4زلل رقم  زايدي عبد اللطيف 
 * *  حي جبهة التحرير الوطين القالة   صربي زكية 

 8 مدخل 2حي جبهة التحرير الوطين زلل رقم  عبد اهلل وهاب 
 القالة

 * * 

 * *  حي جبهة التحرير الوطين   القالة حفيظ بوسبسي 
 * * بعد الظهر  حي جبهة التحرير الوطين   القالة سحالية عبد الرمحان 

 * * *   القالة1حي جبهة التحرير الوطين زلل  لزهر رماش 
 * * * حي جبهة التحرير الوطين   القالة مشي مربوك 
 * *  حي جفال الرتكي القالة  محيدي مسًن 

 * *    القالة2حي جفال الرتكي زلل رقم  بياسي العجمي 
 * * * طريق بوليفة القالة  بوفايضة مسًنة 

 * * *  القالة 3 افريل زلل رقم 24هنج  جبوج عزيزة 
 * *   افريل   القالة24هنج  بولاير سفيان 



 * * *  فيفري القالة24هنج  بوساحة مالك 
 * * * ساحة عنابة القالة  خليفاوي الطاهر 

 * * *  اروقة القالة 1زلل رقم  ملواح محزة 
 * *  هنج باجي سلتار القالة  عبدي اوريدة 

 * * * هنج باجي سلتار القالة زيدان محزة 
 * *   القالة 54ساحة اول نوفمرب  ملواح يزيد 
 * *  السوق ادلغطاة القالة  عبدي نبيل 

 * *  شارح الصحراء القالة  بليدي احلازة 
 * * *  طريق ادلصنع 2زلل رقم  بعلي الشريف عبد احلق حيدر 

 * *  السوق ادلغطاة القالة  العابد نبيل 
                                            

  مطاعم–بلدية القالة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *       القالة 1طريق ادلصنع رقم  بوغواص عبد احلليم  
 * *   شارع باجي سلتار القالة  بلهاين امحد   
 * * * هنج السبيت بومعراف القالة   بلهاين عصام  
 * * * شارع باجي سلتار القالة   بلهاين نبيل  

 * * *  ثنايا القالة 4حتصيص  خلدون مربوك 
 * * *  القالة 24شارج جبهة التحرير الوطين زلل  خدجية العيين 
 * *  حي جبهة التحرير الوطين زلطة ادلسافرين القالة  زايدي الطاهر 
 *     القالة 3.  2حي جبهة التحرير الوطين زلل رقم  كروش حورية 
 * * *    القالة7حي جبهة التحرير الوطين زلل رقم  شرقي توفيق 

 * * *  القالة 3حتصيص جفال الرتكي زلل رقم  مصطفاوي مصطفى 



                                                 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

  مقهى–بلدية القالة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *  *    هنج الصحراء القالة   دوكاين علي   
 * *   شارع باجي سلتار القالة  حريزي مالك    

 * * *  القالة   54ساحة اول نوفمرب  مزوزي رابح   
 * *  مفرتق الطرق القالة  خلدون مربوك 

 *   شارع جبهة التحرير الوطين القالة  فريد بوشقيقات 
 * * * حي جبهة التحرير الوطين القالة  بوساحة عمارة 
 * * * حي جبهة التحرير الوطين القالة منصورية عادل 

 * *  حتصيص جفال الرتكي  القالة  حلقوم عبد احلليم 

  محطات البنزين–بلدية القالة  

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  *  *  القالة  نفطال   
  * * القالة  سدراوي + عايت ابراهيم 

 

 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

               بلدية  السوارخ

 - مخابز–

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *      السوارخ44الطريق الوطين رقم  ضياف يزيد
 * * *   السوارخ03زلل رقم  بوضياف صابر 

                                           

 

 

 

 

 

 

 



 مديرية التجارة لوالية الطارف

  تغذية عامة–بلدية السوارخ 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *     السوارخ44الطريق الوطين رقم  بليدي مجعة 
 * *    السوارخ44 الطريق الوطين رقم  بكًني مالية   

 * * * السوارخ 1ام الطبول مركز زلا رقم  بوقنة نبيل 
 * * * بلدية السوارخ مركز  حليم حسين 

 * * *  السوارخ44الطريق الوطين رقم  عطااهلل شوقي 
 * *   السوارخ 1حتصيص ادلنطقة اجلنوبية زلل  ضياف عيسى 

 * *   السوارخ44الطريق الوطين رقم  بوحنيشي رؤوف 
 * *  حتصيص ادلنطقة الشمالية السوارخ  صالب صاحل 
 * * بعد الظهر  بلدية السوارخ  وعلي مجال 

  مقاىي–بلدية السوارخ 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *      السوارخ7زلل رقم  ماوي قيس 
 * *    السوارخ44 الطريق الوطين رقم  سادلي فتحي  

 * * * حتصيص احلضري ادلنطقة اجلنوبية السوارخ  رجيل امحد 
 * * * بلدية السوارخ مركز  سادلي زلمود 
 * * * بلدية السوارخ مركز خلفي ليلى 
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  محطات البنزين–بلدية السوارخ 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

  *  *   السوارخ 44 الطريق الوطين رقم  قداورة  زاهو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية        
     

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية العيون

 ت للتغذية العامة/ت

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *    بلدية العيون    بكار عبد احلليم 
 * * *  بلدية العيون    خًن الدين بومجعة 

 * *     بلدية العيون    عليات مسًن 
 * * *   بلدية العيون    طلبية سلسبيل 
 *    العيون 1  حي اول نوفمرب زلل رقم   سلطاين وليد 

 * *   العيون 44  الطريق الوطين رقم   بوخريس صورية 
 * *   العيون 1 منطقة رقم 44الطريق الوطين رقم  بن سللوف محزة 

 * * * بلدية العيون  عريف فتحي 
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  مقاىي–بلدية العيون   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *   العيون  44الطريق الوطين رقم    جبايلي زيان  
 * * *  بلدية العيون  1جنوب وسط زلل   بن زارع ابراهيم  
 * *   بلدية العيون  44  الطريق الوطين رقم   سللوف عمار  

  خضر وفواكو–بلدية العيون   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  بلدية العيون    خلدون يوسف   
 

 

 

 

 



 
 
  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية  

     
     2018                                             قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية رمل السوق

 ت للتغذية العامة/ ت

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية رمل السوق  مخيسي مليكة 
 * * بعد الظهر  بلدية رمل السوق  معلم زهًن 

 * * بعد الظهر  بلدية رمل السوق  عجمي حليمة زوجة بن ستيتة 
 * * بعد الظهر  بلدية رمل السوق  صواب هندة 
 * *   وسط بلدية رمل السوق 54شارع اول نوفمرب  جبايلي وفاء 
 * *    بلدية رمل السوق 1زلل رقم  معلم هشام 

  مقاىي–بلدية رمل السوق  

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد 

 الفطر المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  *  بلدية رمل السوق   بشاينية حفناوي  
 



 
  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 
 بلدية بوثلجة

 مخابز
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

   * حي شارف بوثلجة زلرش شوقي

 * *   بوثلجة44الطريق الوطين رقم  حاجب جنيب
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 )بوثلجة(تغذية عامة 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * - بلدية بوثلجة فوزي غسول

 * * * بلدية بوثلجة  رغدادي كمال

 * * * 44الطريق الوطين رقم بلدية بوثلجة  سادلي عيسى

 * * * بلدية بوثلجة عباس أمين

 * * - بلدية بوثلجة  02تحصيص حي شارف محل  امحد سالم

 * * -  بوثلجة44 طريق وطني رقم 03محل رقم  رمزي بعث اهلل

 02 عمارة 02و 01تحصيص الترقية العقارية  عبد اللطيف امحودة

 بوثلجة
* * * 

 * * *   بوثلجة44و رقم . ط02محل رقم  غزالة عباس

 * * *  حي  زراد حسين بوثلجة 03محل رقم  االمٌن قطاري

 * * *  بوثلجة04 محل رقم 44ط و رقم  عبد اهلل عزاب

 * * * نهج بوكفة الهادي بوثلجة بوشاشي ميينة

 * * * بوثلجة مركز زلرش امحد

  

 

 

 



 

 مديرية التجارة لوالية الطارف

 )بوثلجة(مقاىي 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * - بلدية بوثلجة مركز موساوي عبيدة

 * * * بلدية بوثلجة براهيم برايكية

 * * * بلدية بوثلجة بشاين رضا

 * * -  بلدية بوثلجة01زلل رقم  لزهر عالق

 حتصيص مثلث شارف بلدية 02زلل رقم  زلمد رغدادي
 بوثلجة

* * * 

 * * * بلدية بوثلجة44الطريق الوطين رقم  ذيايب لطفي

 (بوثلجة )            مطعم 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *      بوثلجة44الطريق الوطني رقم  زايدي فتحي

 *   بلدية بوثلجة  رضا بوهانية

 *    بوثلجة 44الطريق الوطني رقم  زلرش محيد

 



 

  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية بحيرة الطيور

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 *  *   بلدية حبًنة الطيور 44الطريق الوطين رقم  حريب مجال 
 *  *   بلدية حبًنة الطيور44الطريق الوطين رقم  سوامل رابح 

 )بلدية بحيرة الطيور   (تغذية عامة                                                                                     

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  حبًنة الطيور 2زلل رقم  بودبزة فتحي 
 * * * بلدية حبًنة الطيور  حريب صاحل 

 * * * بلدية حبًنة الطيور  جيالين فارس 
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 )بلدية بحيرة الطيور   (مطاعم                                                                                      

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * *  بلدية حبًنة الطيور قدسي عبد الغاين  
 * * * بلدية حبًنة الطيور  شريف عادل  

 )بلدية بحيرة الطيور   (خضر وفواكو                                                                                      

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية حبًنة الطيور حويل مشس الدين   

 )بلدية بحيرة الطيور   (مقاىي                                                                                      

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية حبًنة الطيور بوسطالة مداين   
   * بلدية حبًنة الطيور  قصاب عبد العزيز 

 * *  بلدية حبًنة الطيور   حويل وهاب 
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 )بلدية بحيرة الطيور   (                                                                      محطات بنزين   

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم االول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * *  بلدية حبًنة الطيور44 ط و رقم  شايب يوسف    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     

     
 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية الشافية

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية الشافية مهيسي امساعيل

 

 ) الشافية  بلدية (تغذية عامة
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * الشافية مركز سرير زهًن

           

 

 



             

    مديرية التجارة لوالية الطارف  

 (بلدية الشافية)مقهى 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * الشافية مركز بوذيب محيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  لوالية الطــــــــارفارةــــــالتجـــمديرية     
     

 2018قائمة التجار المبرمجين للقيام بالمناوبة خالل أيام عيد الفطر المبارك 

 بلدية الشافية

 مخابز

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * بلدية الشافية مهيسي امساعيل

 

 ) الشافية  بلدية (تغذية عامة
 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب

اليوم األول من عيد الفطر 
 المبارك

اليوم الثاني من عيد الفطر 
 المبارك

 ما بعده

 * * * الشافية مركز سرير زهًن

           

 

 

             



    مديرية التجارة لوالية الطارف  

 (بلدية الشافية)مقهى 

 تاريخ المناوبة العنوان االسم و اللقب
اليوم األول من عيد الفطر 

 المبارك
اليوم الثاني من عيد الفطر 

 المبارك
 ما بعده

 * * * الشافية مركز بوذيب محيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


