
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم الثاني والثالث



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

 
 
 
 
 



 

  (مواد غذائية عامة)  8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 
 سوق أهراس: بلدية 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري

 8157151أ01 أ/س 0حي الشهيد  وريت آسيا 10
4904650أ61 ا/سكن س 044حي  61محاذي للطريق الوطني رقم  حاليمية عباس 18  

4941412أ64 محطة الطيران مزيان سامية 15  

2532837 22:تجزئة جنان التفاح الحصة رقم قديري ليلى 10 أ64  

4944505أ 49 694تجزئة جنان التفاح حصة رقم  غربي محمود 11  

4922465أ64 تجزئة جنان التفاح بوعالق كمال 10  

4940145أ40 أ/س 44محل  44حي جنان التفاح موقع  بن يحي جنات 17  

4920219أ61 ا/س 649تحصيص محطة الطيران رقم  هراسي محمد فؤاد 12  

 معنصري سفيان 15
 244المرحلة االولى الحصة رقم  تحصيص المنطقة االولى

 400الرقم الجديد 
14A2535881 

 09A2526748 44:مدخل س رقم 24مسكن عمارة  6144حي  عفيف بالل 01

4960094أ42 40حي ذرايعية احمد عمارة  فيقشبن شتواح  00  

4960014أ55 24حي درايعية أحمد عمارة  بوفاس صابر 08  

4921111أ69 أ44رقم مدخل 44عمارة   سكن 6144حي قياس رشيد 05  

4746252أ90 651حصة رقم  حي قويسم عبد الحق بالشيخ محمد امين 00  

2513909 نهج سيدي عقبة سوق أهراس بخوش لزهر 01 أ55  

4921644أ69 نهج العقيد عميروش بن رجم طارق 00  

4946564أ41 سويداني بوجمعةشارع  60 قياس طارق  07  

4944449أ41 406الطابق االرضي حصة  4المرحلة  6تحصيص المنطقة  بوكحيلي نبيل 02  

4921915أ60 9تحصيص بهيجي منصور رقم  غليس تونس 05  

4924466أ64 أ/نهج مولود فرعون س بن عورة محمد رضا 81  

4922402أ64 نهج عبد العزيز قادر منزر عامر مولود 80  

4949404أ40 نهج ورتي عبد الرحمان ساليمية الزين 88  

4960102أ42 شارع ورتي عبد الرحمان عقوني رضوان 85  

4925020أ61 ا/الطابق االرضي س 41نهج اإلخوة بوراس رقم  دايري نور الدين 80  

4964656أ50 ا/نهج سليمان عميرات س ناجي محمد الطاهر 81  

80 
 صالح الدين أعبيدبن 

صالح حصة  شارع ذيب 40تجزئة ديوان حماية الغابات 
2522196 61:رقم أ41  

4960241أ42 سكن 444حي برال صالح  ضمبري فطيمة 87  

4949420أ40 سكن 444حي برال صالح  كحايلية الشريف 82  

2532816 سكن برال صالح الطابق األرضي 444حي  لمناجلية خليل 85 أ64  

4929051أ60 24قطعة 91طريق بوحجار السفلى  نتاش مليكة 51  



4949122أ45 سوق أهراس 44تجزئة سيدي مسعود شطر النوز رفيقعبد  50  

4921105أ69 أ/حي الطقطاقية ارضية ارحامنة سابقا  س بوهلي فتيحة 58  

4940042أ40 أ/شارع الرئيس ولسون س رياح زعرة 55  

2515929 49شارع باتريس لوممبا رقم  فاسخ بوزيد 50 أ44  

4922120أ62 ا/ديار الزرقاء سسكن  944/494حي  بومعيزة الهادي 51  

4922406أ64 الطابق األرضي 46حي العالوية رقم  لومايزية كريمة 50  

4904111أ60 نهج قندوز محمد العربي حي العالوية نافع نصر الدين 57  

4964421أ50 شارع عبد الرحمان بن سالم خوالدية عمارة 52  

4924054أ66 ا/حي برال صالح س عبادلية نبيلة 55  

4944569أ49 اوالد بالشيح طريق القالة بن سمشة منيرة 01  

4920466أ61 أ/س 66طريق عنابة الحصة رقم  بوعيطة محمد لمين 00  

4925509ا61 ا/سكن برال صالح س 104حي  حساونية مراد 08  

2518177 سكن 614حي إبن رشد  خنيسي مراد 05 أ44  

2525600 441:االجتماعي الحصة رقم حي ابن رشد التحصيص عزوز محمد 00 أ45  

4944219أ41 أ/حي حمة لولو الطابق االرضي س طواهرية رياض 01  

أفريل 46حي  زنداوي كمال 00 4749274أ97   

أفريل 46حي  كويفي سفيان 07 4749905أ92   

 10A2528190 40:تجزئة رباحي نوار رقم قواسمية حليمة 02

4921491أ60 نوار نهج بوثليجة الطيب تحصيص رباحي دقيش أسامة 05  

 سوق أهراس 46تجزئة باولو رزاب حسان 11
04A2519458 

 

2525781 404:حي إبن رشد التحصيص االجتماعي الحصة رقم قواسمية فوزي 10 أ45  

 09A2525642 تجزئة خمسة و خمسون قطعة طريق بوحجار إمتداد ذويبات حسين 18

 04A2519332 شارع القالة مهري الطيب 15

 99A2514764 طريق القالة مبروكي منير 10

 14A2535453 04تحصيص جنان التفاح القطعة رقم  طواف رشيد 11

 دوايبية محمد 10
و  49:أ رقم41ع  61حي ثالث مائة سكن الطريق الوطني 

41 06A2522310 

 11A2528906 41:تحصيص مجردة رقم 61:طريق الوطني رقم سيساوي منير 17

 مرايسية الطاهر 12
 1مسكن ب  444جزء برنامج فونال )حي برال صالح  

 99A2515221 الجزء ال

 4725099أ57 حي إبن رشد بن بورقعة محمد الهادي 15

 4742269أ90 حي إبن رشد بوليفة عمر 01

 4740750أ59 حي غلوسي بوشوك شفيق 00

 4742520أ90 نهج واد الحدائق دريد بغدادي 08

 4746720ا90 باتريس لوممبا فضيلة دوايسية 05

 

 



  (مواد غذائية عامة)  8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 
     سدراتة                                   : بلدية 

اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
 اإلجتماعية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري

10 
4962642أ50 حي خضراوي أحمد سدراتة بلوطار كمال  

18 
4960404أ55 شارع الفداء سدراتة عثماني صالح  

15 
49616450أ44 حي العامرية بن صيفي إبراهيم  

10 
 07A2523807 سكن تطوري 626تجزئة االجتماعية  بن غيدة شكري

11 
4921119أ 60 شارع السلم جريدي الهامل  

10 
 00A2515293 شرفي السعيدحي  مساعدي الساسي

17 
4929292أ60 حي محمد خميستي شنوف عبد الرزاق  

12 
4944909أ 49 44مسكن عمارة  444حي  رحاحلية سفيان  

15 
4920644أ 61 شارع شرفي السعيد عزايزي اسامة  

01 
4940461أ 40 الجهة الجنوبية الغربية مراد بديعة  

00 
4969101أ 44 شارع صالح السوفي بغدوش سالف  

4924440أ64 طريق عين البيضاء بروقي هشام 08  

05 
4941945أ45 حي عين الكرمة رحاب بوجمعة  

00 
4960100أ 42 الحي البلدي بلهوان جالل  

01 
4940149أ66 حي زمزوم الساسي سدراتة سفيان واعري  

00 
4929449أ 60 حي عبيد السعيد شوالي نورالدين  

07 
4929191أ 60 حي خضراوي احمد غراب امال  

02 
4924290أ 64 44حي خضراوي احمد محل رقم  قاسمي سهيلة  

05 
4961440أ44 حي النصر  64التحصيص االجتماعي منطقة بركاني خميسة  

 
 
 
 
 
 
 



 
  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

            خميسة             :  بلدية 
  

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4949545أ45 بلدية خميسةنوفمبر  6ساحة  بوجالل فؤاد  

02 
4926594أ66 بلدية خميسةمركز  مرايحية يوسف  

15 
2516513 بلدية خميسة بلهوشات عبدالحكيم أ46  

10 
4940120أ 66 خميسة 1رقم  سكفاريناس المانعسمارة   

 
 

  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بئر بوحوش :دائرة

                    بئر بوحوش: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم

10 
4921060أ69 00حصة رقم  660التجزئة االجتماعية  حناشي حدة  

18 
 ديلمي احمد

قطعة رقم  46التحصيص االجتماعية رقم 
4920055أ61 49  

15 
 بلدية بئر بوحوش مذكور عمر

4964946أ51  

 
  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

                       الزوابي:   بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم

10 
 منافق عبد القادر

 الزوابي مركز
4949124أ45  

02 
 حشيشي بلقاسم

 الزوابي مركز
4966111أ 50  

15 
 05A2520544 الزوابي مركز صحراوي عبدالحق

10 
 05A2521107 الزوابي مركز طارش كمال

 
 
 



 
  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

              سافل الويدان:   بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4944910أ49 طريق ترقالت بوساحة سليم  

   
  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار        

 عين سلطان             :   بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8157050أ01 سلطان عني مراحي نصرية 10
 8152071أ00 حماذاة املركب الرياضي 0موقع  0حمل رقم  لبناقرية وداد 18

 
 (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 أم العظائم :دائرة
  أم العظائم:  بلدية                           
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4964916أ 50 بلدية ام العظائم غناي سليم  

18 
 مرارشي قدور

حي  40قطعة رقم  44التحصيص رقم 
4921510أ69 شوابينة لمبارك  

15 
4921946أ60 05يحمل رقم  4التجزئة رقم  عراب فاتح  

 
 القائمةاإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد الفطر 8102  )مواد غذائية عامة(

تارقالت:  بلدية   

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 03A2519099 بلدية ترقالت بن ضاوية صالح

18 
2529654 بلدية ترقالت مركز شبوط حضرية أ66  

 
 
 
 



 (عامة مواد غذائية) 8102الفطر  عطلة عيد أيام المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار القائمة اإلسمية للتجار 
 مداوروش :دائرة

  مداوروش: بلدية            
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 12A2532549 حي عاشوري علي بلدية شارف موسى

18 
 13A2533564 حي االخوة محتالي حيدوسي ياسين

15 
4961955أ44 حي جبار عمر بن عودة حسان  

10 
4960924أ55 حي جبار عمر جعفرية مولدي  

11 
4925095أ61 بلدية مداوروش زماملية ياسر  

10 
4921212أ60 حي جبار عمر بن دريدي ربيع  

17 
4961102أ44 حي منزر علي بن عدودة صالح  

12 
4921950أ60 حي عباس لغرور دغبوج مسعود  

15 
4969104أ44 حي بوخرشوفة حمرون مراد  

01 
4925216أ61 حي عاشوري رميشي رشدي  

 
  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  عطلة عيد أيام المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  اش  تيف:  بلدية 
اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم

 اإلجتماعية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري

10 
2528103 بقرب من الدرك الوطني تيفاش مركز 44:محل رقم بن تريعة محمد أ64  

02 
2527990 49:العشر سكنات تطورية رقم زواوي صليحة أ64  

 

 (مواد غذائية عامة) 8102الفطر عطلة عيد  لقائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام

  الرقوبة:   بلدية    
اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم

 اإلجتماعية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري

10 
4941110أ45 بلدية الرقوبة قروي فاتح  

18 
4921142أ60 بلدية الرقوبة مرادي نورالدين  

 



 
 (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  واد الكبريت:  بلدية               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4969020أ44 وادي الكبريت مركز توماري زيدان  

18 
 11A2531927 وادي الكبريت مركز رتيتي لحسن

 القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد الفطر 8102

 المراهنة :دائرة
  م غ ع  المراهنة: بلدية                     

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4920400أ61 المراهنة بوغدير حاتم 10  

4944290أ41 المراهنة بورزق فريد 18  

4942922أ41 المراهنة خذايرية هالل 15  
 
 

 
 

  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

                سيدي فرج:   بلدية    

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  ويالن:  بلدية                    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4940104أ  40 بلدية ويالن ضيفي محمد الطاهر 10  

4929999أ60 بلدية ويالن محرز دليلة 18  

 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4965411أ42 بلدية سيدي فرج بهلول جمعة 10  

4964040أ  50 بلدية سيدي فرج قلداسني محمد 18  



 
 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  م غ ع       الحدادة:  بلدية               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4920415أ 62 الحدادة عرعار منير  

4921104أ69 بلدية الحدادة زواينية يحي  18  

4921495أ69 بلدية الحدادة كرايمية كمال 15  

 
  أوالد مومن:   بلدية               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4961144أ  44 أوالد مومن صميدة فيصل 01  

4965144أ40 أوالد مومن بوحجرة كمال 18  

  م غ ع    الخضارة:  بلدية                  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944194أ49 الخضارة حساينية نورالدين 10

 4961421أ 46 الخضارة بوجالل سامي 18

 4926999أ66 الخضارة شوابنية عبد الحق 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 المشروحة :دائرة

  اليوم الثاني والثالث    المشروحة: بلدية            
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4922011أ62 المشروحة حزايمية مقداد 10  

سهام فنوخ 18 4920044أ61 نهج ناصري حسين   

 4960199أ42 عين سينور المشروحة حاسي مقداد 15

8152805أ00 نهج صيد علي عين سينور قرقوري نعيم 10  
 رحال السعيد 11

شارع جبهة التحرير  61:طريق الوطني رقم
 الوطني عين سينور

2525238 أ45  

 4940010أ66 المشروحة مركز مفتاح عصام 10

 4961410أ46 المشروحة مركز عبد الحميد مفتاح 17

2532875 تجزئة سيدي ابراهيم الطابق األرضي حزايمية لطفي 12 أ64  

2533217 حي سيدي ابراهيم الطابق األرضي حزايمية عدالن 15 أ64  

8181101أ15 سردوك بوجمعة بوكلوهة أحمد 01  
00 

 أتراي نجمة
عين  41:قطعة الحصة رقم 41تجزئة عتيق علي 

2521803 سينور أ41  

08 
2515587 شارع بوسيف صالح عين سينور حاسي لزهر أ44  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
         اليوم الثاني والثالث               الحنانشة:   بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4750550ا94 بلدية الحنانشة جبابلية النبيلي 10  

4722202أ54 بلدية الحنانشة براح سليمان 18  

4720574أ56 بلدية الحنانشة جفافلية سفيان 15  

4759027أ00 بلدية الحنانشة جفافلية موسى 10  

4755954أ00 بلدية الحنانشة دوافلية مبارك 11  

10 
2529424 القرية اإلشتراكية البطيحة عناب ربيحة أ66  

17 
2525816 البطيحة 440:قرية الفالحية االشتراكية رقم دوافلية حركاتي أ45  

12 
 12A2532969 04:السوق األسبوعي محل رقم عواشرية عادل

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 اليوم الثاني والثالث إدريسأوالد  :دائرة
 م غ ع          أوالد إدريس:  ة ـــــــــبلدي   
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4921120أ69 بلدية اوالدادريس لعجال بغدادي 10  

4941611أ45 بلدية اوالدادريس عجال عبد الكريم 18  

4920651أ62 بلدية اوالدادريس هذلي لزهر 15  

4920044أ61 بلدية اوالدادريس بن دريس طارق 10  

11 
4964059أ50 اوالد ادريس مركز ضيفي سناني  

10 
2527090 91أوت  44حي  زياني الصادق أ64  

 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم الثاني والثالث        م غ ع     عين الزانة:   بلدية    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10  

 بن نصر احمد
4920546أ61 بلدية عين الزانة  

18 
 عرجون عبد الرؤوف

4904490أ61 بلدية عين الزانة  

15 
 بن ضو بلعيد

4904144أ60 بلدية عين الزانة  

10 
 13A2533982 641:تحصيص هواري بومدين رقم لطيف أمالبن 

11 
 05A2521363 644:تجزئة هواري بومدين رقم بن علوش ياسين



 

  (م غ ع) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم الثاني والثالثتاورة                 :  بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2510676 بلدية تاورة زيراوي عمر 10 أ50  

18 
2518543 حي السطحة محمد موساوي أ42  

15 
 11A2531005 6599أوت  44حي  هوشاتي الشريف

10 
 10A2526975 حي المعلمين سمشة جموعي

11 
 05A2520924 عبدالقادر طريق المستشفىحي مزارة  نصايب رفيق

10 
 99A2514737 44:حي نصايبية أحمد رقم بن ترية عمار

4742225أ90 بلدية تاورة معارفية منير 17  

4745900أ59 بلدية تاورة دهماني توفيق 12  

 شخماية مباركة 15
قطعة رقم  0166تحصيص تاورة شرق 
42 

2533648 أ62  

2515203 المقبرةشارع طريق  بوشارب رابح 01 أ55  

 زليخة بوكحيلي 00
( 6)تجميع حصص فردية تاورة شرق 

 41:رقم 22
2522360 أ41  

 

  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  الزعرورية:   بلدية              
 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

2516732 شارع درايعية عز الدين بن علوش منير أ46  

18 
 بشوع فاروق

تجمع حصص فردية  499حصة  14القطعة رقم
 12A2532375 يطل على شارع دباسي ابراهيم 49-46مفرزة 

15 
4924600أ64 بلدية الزعرورية غيم رياض  

10 
 مرابطي كمال

تجميع  449حصة  14قطعة  حي دباسي ابراهيم
 14A2536359 الى  46من  49-42حصص فردية مفرزة رقم 

11 
2515947 بلدية الزعرورية عمامرة بوبكر أ44  

  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  الدريعة              :  بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4946061أ41 بلدية الدريعة عقون سليم  

18 
 دلهوم آسيا

 641) 46تجزئة اإلجتماعية الجنان 
2522454 50:رقم( قطعة أ41  

15 
2511118 6590حي أول نوفمبر  بونعامة رابح أ50  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 نشاط الخبازة

 
 
 
 
 



  (مخابز)  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم الثاني والثالث           سوق اهراس: بلدية                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8155571أ  05 بلدية سوق أهراس 01قادر رقم نهج عبد العزيز  بوطويل ثلجة 10

18 
2519333 تجزئة طريق تونس البرج الكبير شياحي خالد أ40  

15 
4966510أ50 نهج االستاذ عوايدية رحموني إبراهيم  

سوق أهراس 07رقم اإلخوة بوراس  نهج شركة تضامن يوزمان و أخوه 10 1118021ب55   
4944226أ 41 أ/س 64بومعراف و نهج األمير عبد القادر رقم زاوية نهج السبتي  غليس بدرالدين 05  
4921042أ69 أكتوبر61حي  دايرة عمار 06  

 8150015أ  00 أ/س 58قطعة حصة  17تحصيص طريق بوحجار السفلى  بوسيف ياسين 07

 8150085أ  05 مسكن سوق أهراس 811حي برال صالح  بوعالق محمد 08

 8150800أ00 سوق أهراس 815سيدي مسعود قطعة  تحصيص مجامعية سليم 09
10 

 8150005أ05 81قطعة17طريق بوحجار السفلى  رحالي أمينة
11 

 064449056 عتارسية العربي بوكلوهة الطاهر
 8100570أ55 منطقة النشاطات التجارية قريشي لخضر 12

 8155105أ  08 أهراسسوق  005رقم تعاونية الفتح الحصة جنان التفاح  جزئةت زاوي محمد 13
 8151010أ  00 سوق أهراس  18العالوية شارع عبد الرحمان بن سالم رقم حي  خواللي محمد صالح 00
 8107857أ  10 سوق أهراس 07نهج اإلسمنت الحصة رقم  نادرية ابراهيم 15

 8151112أ  00 حي قويسم عبد الحق سوق أهراس عيساوي عبد الحق 16

  8101200أ  11 وق أهراسس 10رقم  12سكن شغل األراضي  010/8811حي  نجار هشام 07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  (مخابز) 8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

                                                      سدراتة: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4921264ا69 شارع السلم قسنطيني االمين  

 04A2519878 10تجزئة البركة رقم  بوعالق محمد 18

 12A2533202 حي المستقبل بوسعادة الجودي 15

 04A2519430 0501ديسمبر  00شارع  بلعابد الزهرة 10

 
  (مخابز) 8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

                                                      بئر بوحوش: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
من مخطط  57التجمع البلدي رقم  زاوي يوسف الطيب 10

 4921561أ69 سيناتوس كونسلت

 
  (مخابز) 8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

                                                      ام العظائم: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 لوح محمد
قطعة  41االجتماعي رقم  التحصيص

4924521أ64 41رقم   

 
  (مخابز) 8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

                                                      خميسة: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4949600أ40 بمحاذاة دار الثقافة 51محل رقم  بوجالل شعبان 10

 
 
 
 
 



 8102الفطر  عطلة عيدالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام 

  مداوروش: بلدية                                                   
 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4929941أ  60 حي اإلخوة محتالي مداوروش مسعي ضياء الحق 46  

18 
4925490أ61 حي عباس لغرور بشيحي نصير  

15 
4925110أ61 حي العربي بن مهيدي بن مالك بدر الدين  

10 
4925624أ61 حي علي منزر بوشارب رؤوف  

 
  تيفاش: بلدية                                                     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4929406أ  60 تيفاش 01التحصيص رقم  بوعروة زبير 10  

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 المراهنة :دائرة
  المراهنة: بلدية                                                     

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4949005أ 45 المراهنة حمزاوي شكري  

 
  سيدي فرج: بلدية                                                     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 بواسطية وليد
4920910أ62                                                     سيدي فرج  

 
 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  الحدادة:  بلدية                                              
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4922514أ 62 بلدية الحدادة ماجري هشام 10

 
 



 الخضارة بلدية                                                  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4944401أ40 بلدية الخضارة فيصل رحامنية  
 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  المشروحة: بلدية                          

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
10 

4944640ب50 تجزئة بوسيف صالح عين سينور الخبز الذهبي اإلخوة جالبي  

18 
2520857 قطعة 14تجزئة ثليجان صالح  شايب نذيرة أ49  

 

  (مخابز) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
                           بلدية الحنانشة

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4904410أ61 بلدية الحنانشة جفافلية ماهر  

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  تاورة                              :  بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4960121أ55 تاورة 94تحصيص الفالح حصة رقم  بن تريعة عمار  

18 
 بطاقة حرفي الشارع الرئيسي تاورة بن جوع لخضر

 

                           ةـــــبلدية الزعروري       
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4921414أ60 بلدية الزعرورية دايرة محمد الطاهر  

 
 أوالد إدريس بلدية   دريسإاوالد دائرة     

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 مناجلية عمارة
 41قطعة حصة  640التجزئة االجتماعية 

4924601أ66 اوالدادريس  

 

 عين الزانة:  ة ــــبلدي     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 بن صافي ادريس
 قطعة الرحبة 14تجزئة 

4961000أ44  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 خضر وفواكه

 
 
 
 
 



 
 

 8102الفــــــــــطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 خضر وفواكه سوق أهراس :بلديـــــة

 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 حفصي صبري 10

سيدي  416التحصيص الترقوي 
 أ/مسعود الشطر الثاني س

4904001أ60  

4944146أ 41 06حصة 61الطريق الوطني رق بن تريعة رابح 02  

4922446أ64 حي درايعية أحمد بوسنة ياسين 03  

4926004أ66 شارع احسن بلعبودي زيد عبد هللا 04  

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 خضر وفواكه سدراتة :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4940161أ66 شارع االستقالل زناتي توفيق 10  

4941060أ45 شارع صالح السوفي قدادشة فيصل 18  

4965050أ 40 يطل على شارع صالح السوفي يوسفبلهوشات  15  

4962140أ50 شارع االستقالل رميشي لعماري 10  

4926204أ66 شارع صالح السوفي بوخضرة الصيفي 11  

4940120أ66 حي المستقبل حجاب ثليجان 10  

4961900أ46 حي عبيد السعيد بركاني سليم 17  

4926459أ66 40شارع صالح السوفي رقم  بكاكرية وليد 12  

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 خضر وفواكه العظائم ام :بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 هاني حمودة
 46التحصيص الكالسيكي رقم 

4960101أ55 44محل   

4921100أ69 91موقع  94محل رقم  غلوج عبد السالم 18  

 



 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 مداوروش :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

4966604أ  50 بلدية مداوروش سيليني محمد  

4969169أ  44 مداوروش 09ماي  40تحصيص  فارح السبتي 18  

4944991أ  49 بلدية مداوروشحي جبهة التحرير الوطني  هوام الدراجي 15  

4904041أ60 حي علي منزر العايب عصام 10  

4941991أ64 بلدية مداوروش دراجي صالح 11  

4904154أ60 بلدية مداوروش تناول وليد 10  

 
 تيفاش :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
4961001أ55 الساحة العمومية تيفاش 44محل رقم  عبد هللا بن تريعة 10  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 موزعي الحليب

 
 
 
 
 



 
 

 (موزعي الحليب)  8102الفطر القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد 

 سوق أهراس: بلدية
 رقم السجل التجاري التجاريالعنوان  اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
8182011أ01 شارع خبوش الناصر شافعي ملوكي يزيد 10  
8185000أ00 شارع باجي خمتار رحال صابر 10  
8185100أ00 أفريل 80شارع  حزاميية عامر 10  
8150057أ00 شارع حبري السبيت عواينية زهري 10  
8180005أ15 شارع رواينية حممد معمري ربيع 10  
1118771ب08 حتصيص هبيجي منصور ش ذ م م كوديالل 10  
8105552أ00 أفريل  80حي  خرايفي عقيلة 10  
 8105020أ15 بلدية سدراتة آيت كاكي عبد اهلل 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 محطات الوقود

 
 
 
 
 



 

 (محطات وقود)  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 سوق أهراس :دائرة
  سوق اهراس                                                    : بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4961244أ  46 العقيد عميروش سوق اهراس بن جديد  إبراهيم 10

 4964154أ  50 سوق اهراس طريق القالة بوغانم عمر 18

 4962644أ  50 طريق عنابة سوق أهراس يلفوف رشيد 15

 4964041أ  50 طريق عنابة 61الطريق الوطني رقم  بن جديد  حسين 10

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 تـــــــــــاورة :دائرة
  الزعرورية                               : بلدية        

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
حمام تاسة  06طريق وطني رقم  مساعدية  نوي 10

 الزعرورية
 4944641أ  40

 
 

  الدريعة                            : بلدية             
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4964201أ  50 الدريعة مزاهدي عمار 10

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 المشروحة :دائرة

 

  المشروحة                                   : بلدية    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4966595/46أ  50 المشروحة 61الطريق الوطني رقم  حمايدية علي 10

 
 إقليم عين سينور                                       

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944094ب  42 عين سينور ج المريس .إ.ذ.ش 10

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 أوالد إدريس:دائرة
 

  اوالد إدريس          : بلدية                         
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4964146أ  50 أوالد إدريس دايرة محمد لطفي 10

 
 

  عين الزانة                   : بلدية                   
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4941619أ  64 عين الزانة حمايدية محمد الصالح 10

 
 
 
 
 



 
 (محطات الوقود) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 
  سدراتة                     : بلدية                    

 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
المنطقة المسماة روكاز   العايشعوالب  10

 سدراتة
 4964620/44أ  51

 
  بئر بوحوش: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
م ذ ش و م م الحراكتية لتسيير محطات  10

 الخدمات
 4944091ب 42 بلدية بئر بوحوش

 
  ام العظائم: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4964204أ 51 بلدية ام العظائم زاوي لزهر 10

 
  الزوابي: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4960415أ55 بلدية الزوابي زاوي عبد الرحمان 10

 
  خميسة: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4960661أ55 بليدة خميسة اونيسي لخميسي 10

 
  عين سلطان: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944011ب40 بلدية عين سلطان ش ذ م م منصوري واخوته 10

 
 



 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  مداوروش                           : بلدية            
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4961440أ  44 مداورورش طالب أحمد 10

 4962002 أ 55 مداوروش علي يوسفاو 18

 4922021أ  64 نهج تبسة مداوروش 241 محل العين  15

 
  الكبريت                                       واد : بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4969020أ  44 واد الكبريت توماري زيدان 10

 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  الحدادة                                      : بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4964919أ  50 مشتة فهناة الحدادة نصري عبد الكريم 10

 

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  الخضارة                                      : بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4964521أ  50 الخضارة قواسمية الهادي 10

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  المراهنة                        : بلدية                

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4966444أ  50 المراهنة بوهنشير محمد الشريف 10

 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  ويالن: بلدية                                       

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4964146أ  50 بلدية ويالن دايرة محمد لطفي 10



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 اإلنتاجيةالوحدات 



 
 (الوحدات اإلنتاجية)  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 سوق أهراس :دائرة
  سوق اهراس                      : بلدية            

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944402ب  44 سوق اهراس 61الطريق الوطني رقم  مطحنة الهالل 10

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

  سوق اهراس: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944604ب  55 أهراسالمنطقة الصناعية سوق  ملبنة حمادة 10

 سدراتة :دائرة
  سدراتة                            : بلدية             

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944420ب  50 منطقة النشاطات التجارية سدارتة م مروى السنابل.م.و.ذ.ش 10

 مداوروش :دائرة
  مداوروش                              : بلدية         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4944614ب  55 حي اإلخوة بوخرشوفة مداوروش مطاحن بلغيث الكبرى 10

 
 

  8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 
  (عين سينور)المشروحة: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 4946412أ49 طريق المحطة عين سينور بهيجي حسان 10

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


