
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والرابع اليوم األول



 
 
 
 

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

5280122أ81 ا/التجارية سمنطقة النشاطات  بوترعة عماري 10  

بن تريعة صليحة زوجة  18
 ماليكية

 811تحصيص مجردة  81محاذي للطريق الوطني رقم 
 طريق الزعرورية

5280112أ81  

5281111أ82 تحصيص مجردة 81محاذي للطريق الوطني رقم  طار أيوب 10  

5280118أ81 28:تجزئة جنان التفاح الحصة رقم غلوج فتيحة زوجة رايس 10  

5288208أ88 حي جنان التفاح رحامنية الساسي 10  

2532516 02:تجزئة جنان التفاح رقم شنش حليمة 10 أ85  

5288882أ88 تجزئة محطة الطيران الطابق األرضي رفاد إبراهيم 10  

5285885أ11 تجزئة محطة الطيران رابح دكشي 12  

5281111أ81 ا/س 28تحصيص جنان التفاح الحصة  حشاني اليامين 10  

5281818أ81 ا/تحصيص محطة الطيران س بنور بدرالدين 01  

5281881أ08 تجزئة المنطقة األولى المرحلة األولى جابوربي سمير 00  

2517140 تجزئة قويسم عبدالحق رواينية محمد 08 أ08  

2529622 الطابق األرضي 05:حي درايعية أحمد عمارة ب رقم جبالي عبد السالم 00 أ88  

5285818أ 85 مدخل س الطابق األرضي رقم  82سكن عمارة  8200حي  موساوي محمد 00  

5258522أ 02 08تجزئة قويسم عبد الحق شارع حفصي بلقاسم حصة  قابسي الهادي 00  

5282888أ08 08مدخل هـ رقم 58حي ذرايعية احمد عمارة  شعالن فريد 00  

5288181أ11 58بلقاسم قويسم عبد الحق نهج حفصي شابي حفصية 00  

5282015أ82 8حصة  888تحصيص قويسم عبد الحق رقم  رقاينية سمير 02  

5251181أ80 80حي درايعية أحمد عمارة  ماليكية الزين 00  

5285888أ85 51حصة رقم  حي قويسم عبد الحق عمر عوايدية 81  

2520468 01شارع طرابلس رقم  حراث عزيز 80 أ02  

5288180أ11 باجي مختارنهج  رافع مراد 88  

5282221أ82 58رقم  نهج العقيد عميروش مصوبر حمزة  80  

2513998 01شارع العربي بن مهيدي رقم  سعايدية عبدالكريم 80 أ11  

5258181أ02 51شارع العقيد عميروش رقم كبير عيسى 80  

5288810أ11 شارع األستاذ أوالد عوايدية زعفور محمد لخضر 80  

5288821أ85 محل  88سكن المركز التجاري 880حي  دراهمسدور  80  

5288081أ11 05شارع السبتي بومعراف رقم جويمع عبد المجيد 82  

5281181أ08 82رقم  ساحة الشهداء يحياوي عزالدين 80  

5288888أ11 شارع عبان رمضان 81 بن زايد محمد 01  



5288258أ11 05شارع باجي مختار رقم  شريط مبروك 00  

5251108أ88 الطابق االرضي تجزئة طريق تونس نتاش حفيزة 08  

5280818أ82 ا/مولود فرعون س الجالل عبد غرايبية 00  

5280058أ88 نهج سليمان عميرات غرس صورية 00  

5282882أ00 شارع شريط لزهر رحالي محمد الهادي 00  

2512199 85شارع ورتي عبدالرحمان رقم  جويمع فؤاد 00 ا11  

5282858أ82 نهج ورتي عبد الرحمان بشيش صالح 00  

5288821أ11 نهج جيش التحرير كوفاش محمد 02  

5281021أ81 جان جوراس سابقا 01رقم  نهج عوايجية محمد رقاينية زينة 00  

5288115أ11 أ/س 81نهج عبد العزيز قادر رقم  دغماني يسري 01  

00 
 احسنبن يحي 

تجزئة الديوان الوطني لحماية الغابات شارع ذيب صالح 
5281528أ81 05:رقم  

 15  أ2537797 أ/بوحجار السفلى ستحصيص  كحايلية لطفي 08

 شافعي ملوكي نجالء 00
 

 14A2536091 سوق أهراس( المركز التجاري)طريق القالة 

5288112أ88 88منطقة ب رقم  سكن برال صالح 110حي  ميسي نذير 00  

5250181أ02 08تجزئة ديار الزرقاء غدامسي مبروك 00  

5285888أ85 سكن500حي برال صالح  بن عمارة حسان 00  

5282805أ88 812سكن رقم 500حي برال صالح  لعواشرية حسين 00  

 06A2522176 سكن 500حي برال صالح  مخالفة عامر 02

5280051أ81 ا/أ س/ط 85حصة  قطعة طرق بوحجار 22تحصيص  ثاليجية عماد 00  

5281112أ82 ا/التحصيص الترقوي سيدي مسعود س بن نية عادل 01  

5280211أ81 ا/مسكن برال صالح س 500حي  عزيبي شكري  00  

5280888أ82 ا/مسكن قرن برج س 525حي  باهي بدرالدين 08  

5281151أ82 ا/س 50طريق بوحجار محاذي للطريق الوطني رقم   دائرة شوقي 00  

0205828ب08 ا/حي حمة لولو س جويمع عمار  00  

5281822أ82 أ/تحصيص سيدي مسعود س جالبي حمزة 00  

5281210أ82 أ/حي برال صالح س شنش سمير 00  

5281021أ81 ا/حي ابن رشد س احمد ةيسعايد 00  

2522792 سكن 810حي ابن رشد  دوايبية منية 02 أ02  

5288112أ88 حي ابن رشد  التحصيص االجتماعي قواسمية رومانة 00  

5258881أ01 حي ابن رشد خياط شعبان 01  

5288181أ11 88:سكن ترقوي رقم810حي ابن رشد  عباد علي 00  

5280051ا82 أ/سكن ابن رشد س 810حي  مرزوقي فاطمة زوجة جويمع 08  

5280812أ82 ا/حي ابن رشد س هراقمي وردة 00  

5281281أ88 ا/شارع عتارسية العربي س 08 دائرة صالح 00  

 04A2520109 محاذي لملعب باجي مختار لعايب الزهرة 00

5281188أ08 (الجامعة)   RHPسكن  200حي  حمادي طارق 00  



 قواسمية فضيلة 00
   8مدخل ب محل  8مشنتل صالح عمارة سكن م 522حي 

 (الجامعة)
5281118أ81  

5288851أ88 نهج عبد الرحمان بن سالم حي العالوية دريفول حسين 02  

(لخضر)رحامنية جميلة  00 أفريل 62حي   6511552أ89   

5281088أ81 أ/س 8حصة  5تحصيص باولو  غرايرية غنية 01  

5281581أ81  أ/طريق عنابة الطابق االرضي س ماضي بالل 00  

 06A2522053 س.و.مسكن ص 500حي برال صالح  قرايرية حياة 08

 

 

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

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

5288501أ11 تحصيص زمزوم الساسي بلكحلة ميلود  

18 
5288828أ11 شارع اإلستقالل بليليطة يوسف  

10 
5251888أ 80 حي السعادة  يحي عزالدين  

10 
5288011أ11 حي عين الكرمة ي الطيبارخي  

10 
5281551أ 08 28سكن رقم  888التجزئة االجتماعية  مكي بلقاسم  

10 
5258121أ 01 الحي البلدي زنزوني رابح  

10 
 13A2534257 حي بشيشي الهاشمي سيف الدينبوساحة 

12 
5252810أ 80 02سكن رقم  888التحصيص االجتماعي  قدادشة نصر الدين  

10 
5285102أ88 02سكن طريق عين البيضاء عمارة  550حي  زروال عبد الغاني  

01 
5285102أ 85 02تحصيص رقم  85الموقع  08محل رقم  رحايلي مراد  

00 
5258012أ 01 8110 ديسمبر 88شارع  بوبايو سعاد  

08 
5251880أ 80 حي عين الكرمة  سدراتة بن شوية علي  

00 
5281818أ 08 حي خضراوي احمد محية يوسف  

00 
5250852أ 02 مسكن 10حي  بعارة نورالدين  

00 
5258552أ 02 05اوت رقم  50تجزئة  بن ذياب السعيد  

00 
5281801أ08 حي خضراوي احمد بوعكاز صالح  

00 
2517439 88:تجزئة حي السعادة الحصة رقم  عمارةملولي  أ05  

02 
 03A2519186 شارع الفداء أيت كاكي عبدهللا

00 
 04A2520164 حي البلدي شارع شرفي السعيد زروال جمال الدين

5285001أ85 طريق عين البيضاء بروقي هشام 81  



80 
5285001أ85 حي السعادة مرايحية سمير  

 
 

  (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 

5252151أ01 بلدية خميسةنوفمبر  8ساحة  بوجالل فؤاد  

02 
5288120أ88 بلدية خميسةمركز  مرايحية يوسف  

10 
2516513 بلدية خميسة بلهوشات عبدالحكيم أ08  

10 
5251288أ 88 خميسة 1سكفاريناس رقم  المانعسمارة   

 
 

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

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

10 
 التجزئة االجتماعية زواوي صالح

8000008أ18  

02 
5258158أ01 18حصة رقم  888التجزئة االجتماعية  عالم خير الدين  

10 
5282522أ88 بلدية بئر بوحوش مركز بشقاوي احمد  

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

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

10 
 القادرمنافق عبد 

 الزوابي مركز
5252285أ01  

02 
 حشيشي بلقاسم

 الزوابي مركز
5288112أ 11  

10 
 05A2520544 الزوابي مركز صحراوي عبدالحق

10 
 05A2521107 الزوابي مركز طارش كمال

 



 
 

  (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
            اليوم االول والرابع        الويدانسافل :   بلدية 

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

2525084 طريق ترقالت شادي فيصل أ01  

02 
 11A2529262 سافل الويدان مركز وطار فؤاد

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

          اليوم االول والرابع     عين سلطان     :   بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8000080أ02   سلطان عني داودي بن الناصر 18
 8088000أ  07 سلطان عني 01رقم  اإلجتماعي التحصيص شعباين إمساعيل 10

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

 أم العظائم :دائرة
  اليوم االول والرابع       أم العظائم:  بلدية                          
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5282282أ 00 05تجزئة رقم  لوندي صحراوي 10  

18 
5250821أ 02 بلدية ام العظائم قرقاح لحباسي  

10 
5251051أ 80 02التجزئة االجتماعية رقم  بن جبار سهام  

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

  اليوم االول والرابع       تارقالت:  بلدية 

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

2525750 بلدية ترقالت قدادشة عبدالناصر أ01  

18 
 00A2515865 بلدية ترقالت بوغرارة غيدة

 
 



 
 (مواد غذائيةعامة) 8102الفطر  عطلة عيد أيام المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار القائمة اإلسمية للتجار 

 مداوروش :دائرة
  اليوم االول والرابع              مداوروش: بلدية    

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

5280518أ82 حي منزر علي بوعالق عقيلة  

18 
5280818أ82 حي جبار عمر مساعدية منية  

10 
5280202أ82 حي جبار عمر عزوني سفيان  

10 
5280812أ82 حي عاشوري فارح نبيل  

10 
5281812أ82 حي جبار عمر شوابنية خليل  

06 
5281085أ82 حي عاشوري بوشارب اسماعيل  

07 
5281111أ82 08:التحصيص اإلجتماعي رقمتجزئة  مباركي لحمني  

12 
2519459 حي جبار عمر منير بن عدودة أ08  

10 
5251112أ01 حي اإلخوة بوعلي بوشارب ابراهيم  

01 
 01A2516634 شارع جيش التحرير الوطني الدهماني ماضي

00 
5288281أ88 نوفمبر8شارع  بوليفة عبد الغاني  

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

  اليوم االول والرابع     اش  تيف:  بلدية  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

5252185أ80 تيفاش مركز طاوس حميد  

02 
5281881أ81 تيفاش مركز جمعي محمد  

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

  اليوم االول والرابع        قوبةاالر :   بلدية  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

5251221أ01 بلدية الرقوبة قروي فاتح  

18 
5281108أ88 بلدية الرقوبة نورالدينمرادي   

 



 (مواد غذائية عامة) 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم االول والرابع          واد الكبريت:  بلدية           

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

 00A2516107 شارع وسط القرية عزوني الربيعي

18 
 01A2517049 مصباح محمد 08تجزئة رقم  بلفار زكية

10 
 12A2532350 قرية وادي الداموس عناب فتحي

 
 القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد الفطر 8102

 المراهنة :دائرة
  والرابع      اليوم االول    م غ ع  المراهنة: بلدية                  

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

5281818أ08 المراهنة جوايدية رضا  

18 
5280008أ82 المراهنة خوذري نوار  

5281221أ08 المراهنة عمايدية مراد 10  
 
 

 
 

  8102الفطر  أيام عطلة عيد خاللالمناوبين القائمة اإلسمية للتجار 

            اليوم االول والرابع          سيدي فرج:   بلدية    

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم االول والرابع            ويالن:  بلدية              
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5280110أ11 بلدية ويالن قواسمية مراد 10  

5280110أ  11 بلدية ويالن قواسمية مراد 02  

 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5258801أ  02 بلدية سيدي فرج بن علمالج صالح 10  

5281818أ  81 بلدية سيدي فرج بن خديجة مباركة 02  



 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم االول والرابع            م غ ع       الحدادة:  بلدية         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5285588أ 85 بلدية الحدادة سوايعية ام الخير 10  

 5281221أ 08 بلدية الحدادة محنان بشير 18

10 
5288218أ11 بلدية الحدادة عوني يوسف  

5258188أ 01 بلدية الحدادة كي توفيقيمل 10  

  اليوم االول والرابع           أوالد مومن:   بلدية          
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5282155أ  05 أوالد مومن صميدة فيصل 01  

5281100أ08 أوالد مومن بوحجرة كمال 18  

 
  اليوم االول والرابع         م غ ع    الخضارة:  بلدية               

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
 5282150أ00 الخضارة ساليمية لخضر 10

 5251822أ  01 الخضارة عمايدية محمود 18

 5255121أ 02 الخضارة عمايدية رشدي 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  اليوم االول والرابع         المشروحة: بلدية       
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 1201352أ21 المشروحةتجزئة سيدي ابراهيم  حزاميية عبد احلافظ 10

  المشروحةتجزئة سيدي ابراهيم  سحتوت مراد 18

2534054 عين سينور 81:محاذي للطريق الوطني رقم ضرباني جالل 03 أ88  

 خوالدية رهوية 10
الطابق  05:مجمع المشروحة مركز الحصة رقم

 األرضي
2533956 أ88  

8000000أ00 عين سينور حزايمية حمة 05  
8008001أ08 عين سينور 81محاذي ط و  روابحية محمد العربي 06  
 توشان مريم 10

تجمع ناصري حسين الشطر الثالث الطابق  تحصيص
 األرضي

2534558 أ88  

المجيد قرايرية عبد 12 8128شارع أول نوفمبر    2520582 أ02  

2516598 شارع جبران مبروك بوسيف فتحي 10 أ08  

المشروحة 81الطريق الوطني رقم  كافي بولعراس 01 5280888أ12   

نوفمبر المشروحة8نهج  سالطنية عبد الوهاب 00 5282128أ88   

 
  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
           اليوم االول والرابع        الحنانشة:   بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
6516852أ89 بلدية الحنانشة جفافلية عبد الغاني 10  

2516316 مشتة عين الدالية قاطر عزيز 18 أ  00 

6562650أ20 بلدية الحنانشة جفافلية زين العابدين 10  

6519880أ22 بلدية الحنانشة خذايرية مولدي 10  

زكيةجفافلية  10 6528585أ15 بلدية الحنانشة   

6529920أ12 بلدية الحنانشة غاوي نور الدين 10  

 
 
 
 
 



 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 األول والرابع أوالد إدريس :دائرة

 م غ ع          أوالد إدريس:  ة ـــــــــبلدي   
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 قرفي السعيــــــــــــــــد
5281200أ82 بلدية اوالدادريس  

02 
 جاليلية مليكة

5280128أ81 بلدية اوالدادريس  

03 
 قطار رشيد

5281211أ88 بلدية اوالدادريس  

10 
 بوعرقوب صالح

5251081أ01 بلدية اوالدادريس  

10 
 زروقي عبد القادر

5250108أ02 بلدية اوالدادريس  
 

 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  م غ ع     عين الزانة:   بلدية            

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

 بلطيف محمد
5282212أ82 بلدية عين الزانة  

18 
 بن علوش محمد الشريف

5282825أ88 بلدية عين الزانة  

10 
 ثاليجية مختار

5252815أ01 بلدية عين الزانة  

10 
 بن صافي عمار

5285111أ01 بلدية عين الزانة  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (م غ ع) 8102الفطر القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد 
  اليوم االول والرابعتاورة             :  بلدية     

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
6568522أ11 بلدية تاورة نصايبة عبد الحق 10  

6522565أ10 بلدية تاورة نصايبية الطيب 18  

1429102أ40 بلدية تاورة سالطنية بلقاسم 10  

 09A2525629 8128تجزئة أول نوفمبر  معارفية زرقينة 10

 5280585أ12 بلدية تاورة عاللشة عبد العزيز 10

 ترعة عائشة 10
تجميع حصص فردية مفرزة طيبي ابراهيم 

 11قطعة الحصة رقم  15
14A2535378 

 04A2519726 28تجزئة أول نوفمبر  نصيب ناصر 10

 08A2524947 58:رقم 8128حي أول نوفمبر  بوستة فطوم 12

5288885أ88 تاورة  بلدية موساوي رضا 10  

5258221أ02 حي الوندي تاليلية سعاد 01  

2517583 تجزئة دعاس محمد لخضر قلداسني حسين 00 أ05  

2521717 88:حصة رقم 08:حي النصر رقم بشاشحية رشيد 08 أ01  

5288221أ11 بلدية تاورة سيساوي التليلي 00  

 
  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  والرابع اليوم االول         الزعرورية:   بلدية         
اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم

 اإلجتماعية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري

10 
5288505أ11 بلدية الزعرورية شابي عبد السالم  

18 
2511086 بلدية الزعرورية ليلي خميسي أ11  

10 
 05A2521395 81:طريق الوطني رقم جلولي مسعود

10 
 10A2527747 522:الحصة رقم جزء من لعزون محمد الشريف

10 
 14A2535153 الطابق االرضي 08:قطعة حصة رقم 11تحضيض  خلف هللا حسين

 
 
 
 



 
  8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  اليوم االول والرابعالدريعة             :  بلدية     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
10 

 13A2534313 28نوفمبر  08تحصيص  زياني دراجي

18 
2514305 بلدية الدريعة بوشريكة المكي أ11  

10 
5288088أ11 بلدية الدريعة خرباشي بلقاسم  

10 
 10A2528566 25:حصة رقم 8115جويلية  02تجزئة  معنصري بوكة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 نشاط الخبازة

 
 
 
 
 



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

  اليوم االول والرابع          سوق اهراس: بلدية                              

 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8000000أ00 هنج بن باديس بقاش اهلامشي 10
 8008000أ  08 سوق أهراس 80عبان رمضان رقم نهج  خوايجية صبري 18
 8001000أ  00 أ/س 10رقم ونهج الهالل المدخل الرئيسي مولود فرعون نهج  عنتري محمد 10
 8000000أ  08 نهج ورتي عبد الرحمان سوق أهراس حزام حسان 10

 8000000أ00 نهج زيغود يوسف خواللي محمد صالح 05

06 
 2535147أ  00 سوق أهراسسيدي مسعود تحصيص  تيطاو يوسف

07 
5281851أ88 نهج الحدائق بوجالل نوار  

 8001010أ00 تحصيص ديار الزرقاء ماليكية طارق 08

 8000088أ00 حي ابن رشد غراري عبد القادر 09

10 
 8008080أ  08 سوق أهراس 000رقم  تحصيص مجردة 00محاذاة ط و  محامدية رشيد

11 
5282280أ88 تجزئة جنان التفاح ماليكية وفاء  

 8000020أ  00 سوق أهراس 00حصة ريق عنابة بمحاذاة ط خذايرية وليد 12
5281558أ88 تحصيص قويسم عبد الحق قوجيل فؤاد 13  

 8008080أ02  1700 جعفر عبد الكريم 00

 8080810أ  12 تجزئة رباحي نوار سوق أهراس عيون الطيب 15
 8002000أ00 نهج موريس أودان 10 بن ضيف هللا ياسين 16

 00/10 8001010أ  00 الجامعة 12مخطط شغل االراضي  دالجي فيصل 00

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                                      سدراتة: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 01A2516433 تجزئة حي المستقبل شتوح منصف 10

18 
5288801أ 85 شارع جيش التحرير الوطني بن ناصر اسماعيل  

10 
5282811أ 82 السعادةحي  قرقاح هشام  

10 
5288218أ 88 حي خضرواي احمد رواق محمد امين  

 
  (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  00التجمع البلدي رقم  زاوي يوسف الطيب 10

 5281181أ82 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
 5258011أ 02 حي شوابنية لمبارك سعايدية صبري 10

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

                                                      خميسة: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5252881أ01 بمحاذاة دار الثقافة 00محل رقم  بوجالل شعبان 10

 
 

 8102الفطر  عطلة عيدالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام 

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



10 
5282822أ  88 شارع اإلخوة بوعلي مداوروش بوتمجت عبد الكريم  

 ش ت خبز العائلة بوشارب 05
 01:من مخطط خاص بالتحصيص رقم 11

 الشطر األول
13B0502855 

10 
5281108أ  82 مداوروش 08الشطر  01التحصيص رقم  مراد هشام  

10 
 سديرة محمد الشريف

حي عاشوري علي بالقرب من مفرزة الحرس 
5288888أ  88 مداوروش 88البلدي محل   

 
  تيفاش: بلدية                                                     

 رقم السجل التجاري التجاريالعنوان  اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5282018أ  88 تيفاش 82التحصيص 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 

5251802أ88 المراهنة عمارنية اسامة  

18 
5281821أ81 المراهنة بورزقة عبد هللا  

 
  سيدي فرج: بلدية                                                     

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

 بواسطية وليد
5288221أ88                                                     سيدي فرج  

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 الحدادة :دائرة
  الحدادة:  بلدية                                              
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8181858أ 88 بلدية الحدادة جبلي هالل 10  

 
 
 
 



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

5282812أ  05 بلدية الخضارة سديرة لخضر  

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

ثليجانتحصيص  ساسي ذهبي 5288110أ88   

18 
5280881أ82 تحصيص نصري حسين حمدي الشريف  

10 
2520857 قطعة 10تجزئة ثليجان صالح  شايب نذيرة أ02  

 

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

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

5280521أ82 بلدية الحنانشة جفافلية ماهر  

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 تاورة :دائرة
  تاورة                              :  بلدية 

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

2521345 تاورة حي مولود فرعون قرفي سليم أ02  

18 
 لبادي فؤاد

 5تجميع حصص فردية مفرزة تاورة
5281228أ82 52قطعة طابق ارضي حصة  28غرب   

10 
20810/8801 حي اول نوفمبر بلدية تاورة فداوي فريد  

 

                           الزعرورية       
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

5281015أ88 بلدية الزعرورية دايرة محمد الطاهر  

 



 
 

 أوالد إدريس بلدية : اوالدادريس دائرة     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
10 

 مناجلية عمارة
 اوالدادريس 51قطعة حصة  858التجزئة االجتماعية 

5280811أ88  

 

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

 بن صافي ادريس
 قطعة الرحبة 20تجزئة 

5282818أ05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 خضر وفواكه

 
 
 
 
 



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

 
 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5280812أ82 أ/ستحصيص حي جنان التفاح  كحيل محمد عالء الدين 10  

5280888أ82 أ/سحي درايعية احمد  فقير عمار 02  

5281282أ82 أ/س 82حي درايعية احمد عمارة  بلفاضل عبد الغاني 03  

5252221أ80 أ/سنهج فيكتور هيجوا   كريمو فؤاد 04  

 فقير عصام 05
( سكانسكا)التجارية منطقة النشاطات 

 أ/س
5281118أ82  

5281212أ82 أ/سنهج مولود فرعون  حمروني طارق 06  

5280101أ81 أ/سنهج لطرش يوسف  رجيمي عمار 10  

 
 

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

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
5251181أ88 شارع االستقالل زناتي توفيق 10  

5251881أ01 شارع صالح السوفي قدادشة فيصل 18  

5281111أ 08 يطل على شارع صالح السوفي يوسفبلهوشات  10  

5288108أ11 شارع االستقالل رميشي لعماري 10  

5288810أ88 السوفيشارع صالح  بوخضرة الصيفي 10  

5251188أ88 حي المستقبل حجاب ثليجان 10  

5281281أ08 حي عبيد السعيد بركاني سليم 10  

5288012أ88 08شارع صالح السوفي رقم  بكاكرية وليد 12  

 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

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

 هاني حمودة
 08التحصيص الكالسيكي رقم 

5288212أ11 50محل   



 
 8102الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 مداوروش :بلدية

 
 تيفاش :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
5282812أ11 الساحة العمومية تيفاش 05محل رقم  بن تريعة عبد هللا 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5288880أ  11 بلدية مداوروش سيليني محمد  

5282282أ  00 مداوروش 82ماي  01تحصيص  فارح السبتي 18  

5250221أ  02 حي جبهة التحرير الوطني بلدية مداوروش هوام الدراجي 10  

5280152أ81 حي علي منزر العايب عصام 10  

5252222أ80 مداوروش بلدية دراجي صالح 10  

5280215أ81 بلدية مداوروش تناول وليد 10  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المطاعم

 
 
 
 
 



 
 

 (إطعام)  1322الفطر  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  سوق أهراس :بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
5285888أ11 شارع العقيد عميروش باشا بوعزيز 10  

 5288888أ88 شارع قويسم عبد الحق طواهرية نورة 18

 5288822أ11 نوفمبر 8حي  منايلي حسين 10

 52888111أ88 نهج العربي بن مهيدي بوسيوف رؤوف  10

 5282558أ08 نهج جيش التحرير عفيف عبد الحق 10

 5288811أ88 سكن برال صالح 500حي  مساعدية ربيع  10

 5282211أ82 نهج عبان رمضان زرافة صالح 10

5282128أ88 باتجاه تبسة  81الطريق الوطني رقم جويمع زهير 12  

5288220أ11 نهج شيحاني بشير طوافشية رابح 10  

5288151أ11 نهج مصطفى بن بوالعيد طوافشية أحمد 01  

 5280515أ82 81الطريق الوطني  دبوب بشرى 00

 99A2514397 01شارع ديدوش مراد رقم  قسومي نجيب 08

 5281258أ81 نهج عبان رمضان 2 هدى رواينية 00

 5280855أ88 حي العالوية طراد خوجة جمال 00

 5285851أ11 شارع ديدوش مراد واعلي إبراهيم محمد 00

 5281821أ88 نهج أحسن بلعبودي قايسي علي 00

 5282188ا82 منطقة النشاطات التجارية مصاب عبد االه 00

 5282218أ88 حي درايعية احمد هادي عبد الغاني  02

 5252281أ01 طريق تونس بن خالد محمد الشريف 00

 5282112أ82 تحصيص محطة الطيران ورتي بدر الدين 81

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 موزعي الحليب

 
 
 
 
 



 
 

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

 أهراسسوق : بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
8082011أ01 شارع خبوش الناصر شافعي ملوكي يزيد 32  
8080000أ00 شارع باجي خمتار رحال صابر 31  
8080100أ00 أفريل 80شارع  حزاميية عامر 30  
8000000أ00 شارع حبري السبيت عواينية زهري 30  
8080000أ10 شارع رواينية حممد معمري ربيع 32  
1018000ب08 حتصيص هبيجي منصور ش ذ م م كوديالل 30  
8000002أ00 أفريل  80حي  خرايفي عقيلة 35  
 8000020أ10 بلدية سدراتة آيت كاكي عبد اهلل 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 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
 5282805أ  08 العقيد عميروش سوق اهراس إبراهيمبن جديد   10

 5285210أ  11 طريق القالة سوق اهراس بوغانم عمر 18

 5288855أ  11 طريق عنابة سوق أهراس يلفوف رشيد 10

 5285802أ  11 طريق عنابة 81الطريق 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  18طريق وطني رقم  مساعدية  نوي 32

 الزعرورية
 5250802أ  08

 
 

  الدريعة                            : بلدية             
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5285882أ  11 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
 5288121/08أ  11 المشروحة 81الطريق الوطني رقم  حمايدية علي 10

 
 إقليم عين سينور                                       

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0205825ب  08 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
 5285258أ  11 أوالد إدريس دايرة محمد لطفي 10

 
 

  عين الزانة                   : بلدية                   
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5252822أ  80 عين الزانة حمايدية محمد الصالح 10

 
 
 

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

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5280881/05أ  12 سدراتةالمنطقة المسماة روكاز   العايشعوالب  10

 



  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
 0205821ب 08 بوحوش بلدية بئر

 
  ام العظائم: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5280885أ 12 بلدية ام العظائم زاوي لزهر 10

 
  الزوابي: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5288021أ11 بلدية الزوابي زاوي عبد الرحمان 10

 
  خميسة: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5288881أ11 بليدة خميسة اونيسي لخميسي 10

 
  عين سلطان: بلدية                                         

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0205812ب08 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
 5281058أ  00 مداورورش طالب أحمد 10

 5288118أ  11 مداوروش علي يوسفاو 18

 5288882أ  85 نهج تبسة مداوروش 852 محل العين  10

 



  الكبريت                                       واد : بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 5282881أ  00 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
 5285212أ  11 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
 5280181أ  11 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
 5288000أ  11 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
 5285258أ  11 بلدية ويالن دايرة محمد لطفي 10

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدات اإلنتاجية



 (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
 0205518ب  00 سوق اهراس 81الطريق 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
 0205880ب  11 المنطقة الصناعية سوق أهراس ملبنة حمادة 10

 سدراتة :دائرة
  سدراتة                            : بلدية             
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0205081ب  11 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
 0205810ب  11 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
 5258028أ02 طريق المحطة عين سينور بهيجي حسان 10

 

 

 

 



 


