
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
القوائم اإلسمية للتجار المبرمجين ألداء مداومة عيد األضحى المبارك 

7102 
 
 
 
 
 

 

 
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

 
 
 
 
 



 )مواد غذائية عامة( 2017األضحى لقائمة اإلمسية للتجار ادلناوبني خالل أيام عطلة عيد ا
 بلدية: سوق أهراس

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

2534712أ13 02حتصيص قويسم عبد احلق بوصالح نورة 01  
2514393أ99 حي قويسم عبد احلق مشري الساسي 02  
2526596أ09 15سكن ع  1700حي  رقيعي ميلود 03  
2526813أ09 شارع حفصي بلقاسم 11عبد احلق حي قويسم جكبوب زلمد نصري 04  
 99A2514137 مدخل س سوق أهراس 15حي درايعية أمحد عمارة  شايب عبد احلميد 05
 2514698أ99 الطابق السفلي سوق أهراس 17حي درايعية أمحد عمارة رقم  عنرتي السبيت 06
 2524584أ08 حي خزان ادلاء بوغمدة فيصل 07
2528928أ11 (cnepاالمسنت )شارع  نادرية مهدي 08  

2530149أ 11 الطابق االرضي س/ه 59حتصيص هبيجي منصور احلصة رم  خرايفي وليد 09  
2523339أ 07 149جتزئة جنان التفاح حصة رقم  عبد الواحد عاطف 10  
2520949أ 05 150جتزئة جنان التفاح حصة رقم  غريب زلمود 11  
2528226أ10 39رقمجتزئة زلطة الطريان  غرايبية حدة 12  
2524582أ08 03جتزئة منطقة جنان التفاح قم  يونسي زلمد الطاهر 13  
 2536578أ14 01ادلرحلة  01جتزئة ادلنطقة  مليكة نكاز زوجة عامر 14
 2536335أ14 حي اللوز ذهبان بلقاسم 15
 2535290أ14 حتصيص ادلنطقة األوىل ادلرحلة األوىل سوق أهراس شايب عبد الغاين 16

الطابق  50ادلنطقة احلضرية الثانية حصة رقم  03التحصيص رقم  وريت اسيا   
 األرضي سوق أهراس

 2537595أ15

2539069أ16 169حتصص رلردة  16الطريق الوطين رقم  دريدي الزهرة 18  
 11A2528906 07حتصيص رلردة رقم: 16طريق الوطين رقم: سيساوي منري 19
 2535712أ14 سوق أهراس 108ب ك  08حي ابن رشد رقم  الورغي فتيحة 20
 2513796أ99 حي ابن رشد سوق أهراس عثامنية خليفة 21
2516832أ01 سكن ترقوي160حي ابن رشد  رحامنية أمينة 22  
 2536053أ14 حي إبن رشد رحامنية العيد 23
 2535696أ14 حي إبن رشد فاطمة مجيل زوجة سالمي 24
 2519765أ04 حي اذلواء اجلميل مامنيضحاك زوجة  25
2524393أ08 165قطعة حصة  169حتصيص رلردة  بن نايب مليكة 26  
 2538747أ16 التحصيص الرتقوي سيدي مسعود س/ه سلالفة خالد 27
  شارع مولود فرعون سوق اهراس محادي مصطفى 28
 2538607أ16 االرضي س/هالطابق  03رقم  19سكن محة لولو عمارة  470حي  ثالجيية زلمد 29
 2528631أ11 دار الشيخوخة بن سايح زينب 30
 2529893أ11 حي حقل الرمي شايب زلمد 31
 2534848أ13 حي برال صاحل عرييب خولة 32
 2520170أ04 حي برال صاحل غوار سهام 33
2528113أ10 سكن 200حي برال صاحل  بن سلطان صليحة 34  



2527604أ10 سكن ص.و.س 200صاحل  حي برال بن قريد عزالدين 35  
 2523850أ08 02ديار الزرقاء  بن مسشة مربوك 36
 2513255أ98 سوق أهراس  03حتصيص ديار الزرقة رقم  مناصرية توفيق 37
2516935أ01 طريق بوحجار السفلى طواهرية عبد النور 38  
2519332أ04 طريق القالة مهري الطيب 39  
2511738أ98 مدغشقر)اجلمارك( هنج بن مشسة بغدادي 40  
 2511550أ98 أفريل 26حي  رحامنية مجيلة )خلضر( 41
 2534326أ13 أفريل 26حتصيص  كرميو فتحي 42
2524169أ08 01جتزئة طريق عنابة  قطوشي عبد الرؤوف 43  
 2533662أ13 سوق أهراس 27سكن تطوري باولو احلصة رقم  29حتصيص  عرتوس مسري 44
حدة سوايسة 45  2521772أ06 هنج عبد الرمحان بن سامل س/ه 34حي العالوية ارضية منماين  
 98 2511447أ حي العالوية بن نونة موسى 46
 2536563أ14 حريرش عبد اللطيف سوق أهراس عشييب مليكة 47
 2528518أ10 حي غلوسي بوشوك شفيق 48

الطابق األرضي  157رقم حتصيص سيدي مسعود الشطر الثاين احلصة  دريدي حفصية 49
 سوق اهراس

 2520949أ05

الطابق األرضي سوق  14غلوسي رقم   RHPسكن  300حي  جاليب بريك 50
 أهراس

 2511700أ98

 2533150أ12 حي احلدائق سوق اهراس رناعي فوزي   
 2530260أ11 هنج الرئيس ويلسون قياسة منصف   
2526873أ01 شارع عتارسية العريب منصوري عبد الغاين     
 2538208أ 16 سوق أهراس 04رقم   pos 08سكن  456حي  بلفار صالح الدين   
2524963أ08 شارع عتارسية العريب ربعي اذلادي     
2511404أ98 هنج باجي سلتار15 رحايل عزالدين     
2521342أ05 شارع شايب دزاير يونسي زهية     
2518697أ03 شارع العريب بن مهيدي معواج عبداهلل     
2510385أ97 20هنج جيش التحريررقم بوعكاز زوجة يوزمان     
2526823أ09 شارع سان مونيك )باستور(12 قمداين يعقوب     
2536470أ14 هنج عبان رمضان وساحة اإلستقالل رضوان فاطمة     
 2525079أ08 هنج لطرش يوسف حشاين منري   
 25256771أ09 شيحاين بشري سوق اهراسهنج موراس سابقا هنج  رواينية عمار   
 2524483أ08 شارع ملوكي الشريف و شارع أحسن بلعبودي سوق اهراس حديدان رفيق   
 2538084أ16 الطابق األرضي سوق اهراس 11هنج العريب بن مهيدي رقم  قابسي عمارة   
 2523616أ07 شارع العقيد عمريوش سوق أهراس كبري عيسى   
 2537950أ15 هنج زراد الطاهر س/ه سلطاين حدة   
 2523295أ07 س/ه 01هنج عيسات ايدير رقم  سالطنية زلمد   
  حي الفوبور شارع االخوة بوراس سوق اهراس حندل مولدي   
 2538078أ16 هنج عواجيية زلمد رقاينية زينة   
2513635أ98 شارع وريت عبد الرمحان كوشاري عبد احلميد     
ابراهيمطاليب      2533149أ12 مسكن ادلركز التجاري س/ه 440حي  



 09A2526275 09شارع وريت عبد الرمحان رقم  خوالدية عبد احلق   
2525082أ08 هنج وريت عبد الرمحان سالميية الزين     
2532133أ12 29حي قويسم عبد احلق عوايدية عمر 75  
2533520أ13 15حتصيص قويسم عبد احلق رقم  بن جديد فيصل 76  
2521275أ05 شارع حفصي بلقاسم 1حي قويسم عبد احلق قابسي اذلادي 77  
2512755أ98 17سكن ع  1700حي  دراجي عيسى 78  
 10A2527664 ب سوق أهراس17سكن عمارة 1700حي  لعاليبية نبيل 79
2528928أ11 (cnepشارع االمسنت ) نادرية مهدي 80  

   2526589أ منصورحتصيص هبيجي  عثامنية على 81
2536525أ14 جتزئة جنان التفاح س/ه كوشاري زلمدالشريف 82  
أ12        33جتزئة جنان التفاح احلصة رقم: قديري ليلى 83  
 2534862أ13 حتصيص رلردة بن مراد زوجة العريب 84
2534335أ13 جتزئة زلطة الطريان الطابق األرضي رفاد إبراهيم 85  
2512312أ98 زلطة الطريان جتزئة كشيش رابح 86  
 2526806أ09 جتزئة ادلنطقة االوىل ادلرحلة االوىل س/ه قيدوشلعمر 87
 2538845أ16 أرضية دوجة س/ه قوامسية حنان 89
 2539059أ16 حي إبن رشد سعايدية أمحد 90
 2533850أ13 حي إبن رشد ذوايبية لزهر 91
 2537900أ15 حي إبن رشد بن بورقعة زلمد اذلادي 92
 2524360أ08 حي إبن رشد بوليفة عمر 93
2524438أ08 حي ابن رشد خياط شعبان 94  

 2533338أ12 طريق بوحجار السفلي س/ه جوميعة بدري 95
 2520517أ05 حي الطقاقية أرضية رحامنة بروك الطيب 96
 2535834أ14 حي النصر )بن دادة( بن سلطان بالل 97
 2528375أ10 03الزرقاء  حي ديار فقري الزين 98
 2523109أ07 حي برال صاحل كحلوش صاحل 99

2532143أ12 سكن200حي برال صاحل  بن عمارة حسان 100  

2535302أ14 467سكن رقم 200حي برال صاحل  لعواشرية حسني 101  

2520915أ05 طريق القالة بن مسشة منرية 102  
2510668أ98 حي النصر سحتوت الطاهر 103  
 2520352أ05 أفريل 26حي  زنداوي كمال 104
 2526500أ09 جتزئة طريق عنابة عايش خري الدين 105
2517489أ02 01جتزئة طريق عنابة  جوامع الزهرة 106  

 مقيمي مجال 107
 167طريق عنابةحصة رقم 
 2525397أ  09 سوق أهراس

2511303أ98 هنج حراثي حسناوي لعالوية صيودة حسني 108  
 2528529أ10 هنج عبد الرمحان بن سامل خوالدية فريد 109
 2520138أ04 هنج عبد الرمحان بن سامل مسايت زيدان 110
 2524749أ08 هنج واد احلدائق دريد بغدادي 111
 2536750أ15 4هنج واد الزرقاء رقم  رواينية عصام 112



2526018أ09 شارع الرئيس ويلسن طار مربوك 113  
2532850أ12 شارع الرئيس ويلسن عبد الوهاب زاوي 114  
2532171أ12 شارع الرئيس ويلسن)قرب ادلركز الصحي(30 عبيدي مرمي زوجة بوهلي 115  
 2526175أ09 الطابق األرضي سوق اهراس 02رقم  08مسكن موقع  456حي  طاليب الشريف 116
 2526211أ09 حي رباحي نوار عواجيية فاطمة 117
 0502337ب00 زاوية هنج شيحاين بشري والفدائيني صيودةعمارمؤسسة  118

2518697أ03 شارع العريب بن مهيدي معواج عبداهلل 119  

2510385أ97 20هنج جيش التحريررقم بوعكاز زوجة يوزمان 120  

 2523616أ07 شارع العقيد عمريوش سوق أهراس كبري عيسى 121

 بن حيي حسن 122
الطابق  02حتصيص الديوان اوين حلماية الغابات هنج ذيب صاحل رم 

2538253أ16 االرضس س/ه  

2512909أ98 شارع وريت عبد الرمحان ناشف جعفر 123  
2511152أ98 شارع وريت عبد الرمحان مصباحي محة 124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )مواد غذائية عامة(  7102األضحى  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 
     بلدية : سدراتة                                   

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

2513103أ98 حً خضراوي أحمد سدراتة بلوطار كمال  

02 
2511209أ98 تحصٌص زمزوم الساسً بلكحلة مٌلود  

03 
2514280أ99 شارع الفداء سدراتة عثمانً صالح  

04 
2511373أ98 شارع اإلستقالل بلٌلٌطة ٌوسف  

   
2512197أ98 شارع صالح السوفً سدراتة رقاٌعٌة سلٌم  

   
2513066أ98 حً عٌن الكرمة خٌلري الطٌب  

   
2510288أ97 شارع اإلستقالل سدراتة وناس عٌسى  

08 
25161294أ00 حً العامرٌة إبراهٌم بن صٌفً  

09 
 مكً حٌاة

 03حً مائتان وعشرون مسكن طرٌق عٌن البٌضاءعمارة 
 07A2522834 28رقم:

10 
 07A2523807 سكن تطوري 131تجزئة االجتماعٌة  بن غٌدة شكري

11 
 13A2534257 190حصة رقم: 1956أوت  20تحصٌص  بوساحة هٌثم

12 
 11A2529887 بلدٌةشارع الفداء  موفق فرٌد

13 
أ01        حً خضراوي أحمد سٌنببن حفصة ٌا  

14 
2514070أ99 شارع الفداء بوجالل رابح  

15 
 03A2518634 شارع شرفً السعٌد عمراوي عرٌف

16 
2511112أ98 سدراتة 191قطعة 03تحصٌص رقم  بن شوٌة عبد الحلٌم  

17 
2510389أ97 حً عٌن الكرمة بوخضرة عبد الباقً  

18 
2525069أ08 شارع السلم قوادرٌة الشرٌف  

19 
2536171أc 14مدخل08سكن عمارة250/500حً  كباسً فاتح  

20 
2523533أ10 شارع الفداء خوالدة مالك  

21 
2536455أ14 تحصٌص زمزوم الساسً حجاج صلٌحة  

22 
 00A2515293 حً شرفً السعٌد مساعدي الساسً

23 
 09A2525569 شارع اإلستقالل هباشً حمٌد

24 
 02A2517439 11تجزئة حً السعادة الحصة رقم : ملولً عمارة

25 
أ01        حً البلدي شارع الشرفً السعٌد بوعانٌم عادل  

26 
 03A2519186 شارع الفداء أٌت كاكً عبدهللا

27 
 04A2520164 حً البلدي شارع شرفً السعٌد زروال جمال الدٌن

28 
 07A2522975 الفداء شارع وناسً سٌف الدٌن

29 
 07A2523807 سكن تطوري 131تجزئة االجتماعٌة  بن غٌدة شكري

30 
 08A2524705 )حً النصر( 12تجزئة االجتماعٌة المنطقة رقم: فنطازي فاتح

2532008أ12 طرٌق عٌن البٌضاء بروقً هشام 31  



32 
2533361أ07 شارع السلم حرٌدي مراد  

33 
أ06        سدراتة 94رقم: 10وعشرون مسكن عمارة حً مائتان  زواوي العاٌش  

34 
2528705أ11 حً زمزوم الساسً سدراتة سفٌان واعري  

35 
أ13        سدراتةحً عبٌد السعٌد  بونعٌم النمشة  

36 
أ97        سدراتة الفداء و شارع عبدالحمٌد بن بادٌس رواٌسٌة عبد المجٌد  

37 
2510288أ97 شارع اإلستقالل عٌسى وناسً   

38 
2532008أ12 حً السعادة مراٌحٌة سمٌر  

39 
2515137أ99 حً البساتٌن بلكحل نذٌر  

40 
2535025أ14 حً السوق ٌونسً الطٌب  

 
 
 
 
 

  )مواد غذائية عامة( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

            بلدية :  خميسة             
  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

أ06        04مدخل بلدٌة خمٌسة رقم: الرحٌمصباٌحٌة عبد   

   
أ01        بلدٌة خمٌسة بلهوشات عبدالحكٌم  

03 
أ08        مشتة قابل الرتبة خمٌسة سعاٌدٌة النمشة  

04 
أ05        01االشتراكٌة الفالحٌة رقم:قرٌة  سمارة بلعٌد  

05 
أ11        06تكفرٌناس رقم: سمارة المانع  

06 
2522043أ06 بلدٌة خمٌسة سعاٌدٌة عمار  

 
 
 

  )مواد غذائية عامة( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بئر بوحوش دائرة:

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

01 
 مذكور محمد

 
 فحً محمد بوضٌا 02جزئة رقم:ت

 
أ300        



   
2516042أ00 بئر بوحوش مركز بلوطار نذٌر  

03 
أ00        بئر بوحوش مركز زٌنات مرزوق  

04 
2527503أ10 بوحوش مركز بئر معمري زهٌر  

05 
 التجزئة االجتماعٌة بئر بوحوش عوالب فتٌحة

2526214أ09  

06 
2510932أ98 بئر بوحوش  بلوطار المانع  

07 
2526480أ09 بئر بوحوش بلٌلٌطة عزالدٌن  

08 
2515369أ00 بئر بوحوش سلٌمة عالدنة  

09 
2519398أ04 بئر بوحوش خٌاري فاتح  

 
  )مواد غذائية عامة( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

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

01 
أ10        الزوابً مركز مناع ولٌد  

   
 11A2531614 الزوابً مركز بن حلٌمة زهرة

03 
 05A2520544 الزوابً مركز صحراوي عبدالحق

04 
أ05        مركز بلدٌة خالدي بوبكر  

05 
 05A2521107 الزوابً مركز طارش كمال

06 
2514079أ99 الزوابً مركز زاوي عبد الرحمان  

                                      
  )مواد غذائية عامة( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
              بلدية :   سافل الويدان

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

أ08        طرٌق ترقالت شادي فٌصل  

   
 11A2529262 سافل الوٌدان مركز وطار فؤاد

03 
2520574أ05 طرٌق ترقالت بوساحة سلٌم  

   
 

  ()مواد غذائية عامة 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بلدية :   عين سلطان             

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2522945أ     سلطان عني 10رقم  اإلجتماعي التحصيص شعباين إمساعيل 01
 2513521أ98   سلطان عني داودي بن الناصر 02

 



 
 )مواد غذائية عامة( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 أم العظائم دائرة:
 بلدية :  أم العظائم                           

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري و اللقب أو التسمية اإلجتماعية اإلسم الرقم
2516157أ00 بلدٌة أم العظائم مرخٌش اونٌس 01  

2527969أ10 81سٌوان تٌتوح رقم 01التجزئة رقم  زمال محمد 02  

03 
2516278أ00 بلدٌة أم العظائم مصطفى تومً  

04 
 98A2512452 .بلدٌة أم العظائم زاوي عبدالرحمان

05 
أ10        07تجزئة اإلجتماعٌة رقم: بن جبار سهام  

06 
 08A2524664 25ٌحمل رقم: 02تجزئة رقم: بوناب لخضر

07 
 02A2517713 بلدٌة أم العظائم بوتمجت لعماري

03التجزئة اإلجتماعٌة رقم قاسمً جمعة 08 2525362أ09   

2516007أ00 01التجزئة رقم  بن جبار جمال الدٌن 09  

10 
2517803أ02 بلدٌة أم العظائم جمعً الزبٌري  

 
 )مواد غذائية عامة( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 بلدية :  واد الكبريت               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

 00A2516107 شارع وسط القرٌة عزونً الربٌعً

02 
 01A2517049 مصباح محمد 01تجزئة رقم  بلفار زكٌة

03 
 12A2532350 قرٌة وادي الداموس عناب فتحً

04 
2515438أ00 وادي الكبرٌت مركز توماري زٌدان  

05 
 11A2531927 وادي الكبرٌت مركز رتٌتً لحسن

 
 القائمةاإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد األضحى 7102  )مواد غذائية عامة(

 بلدية :  تارقالت
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

أ09        بلدٌة ترقالت قدادشة عبدالناصر  

02 
 00A2515865 بلدٌة ترقالت بوغرارة غٌدة

03 
 03A2519099 بلدٌة ترقالت صالحبن ضاوٌة 

04 
أ11        بلدٌة ترقالت مركز شبوط حضرٌة  



05 
 13A2534217 02مشتة جطاوة محل رقم: طراد ثلجة

06 
 13A2534529 حً األمٌر عبدالقادر بوشكوة عبدهللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مواد غذائيةعامة( 7102األضحى  عطلة عيد أيام المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار القائمة اإلسمية للتجار 
 مداوروش دائرة:

 بلدية : مداوروش            
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

 06A2521915 حً اإلخوة محتالً درواز مختار

02 
 01A2517018 تجزئة التحصٌص اإلجتماعً عطىاهلل مبروك

03 
 98A2512944 01تجزئة اإلجتماعٌة رقم: مشنتل الطاهر

04 
 15A2537070 وسط المدٌنة مداوروش بن مالك محمد امزٌان

05 
 98A2513644 شارع عبان رمضان شواقرٌة عزالدٌن

   
 08A2524788 الشطر الثانً 03التحصٌص االجتماعً رقم: 35القطعة رقم: بوسالم إبراهٌم



   
 10A2528308 01تجزئة التحصٌص اإلجتماعً رقم: رمٌشً جمال

08 
أ01        أ 14حً ثمانٌة و خمسون/مائة وإثنان وعشرون سكن مدخل  بوتمجت صابر  

09 
 02A2517780 05حصة رقم: 01تجزئة اإلجتماعٌة رقم: لعاٌب ولٌد

10 
 12A2532549 حً عاشوري علً بلدٌة شارف موسى

11 
 13A2534173 08حً االخوة بوخرشوفة قطعة رقم: بوعلً عبد الحلٌم

12 
 03A2518593 تجزئة طبة الجبانة بن بارش مصطفى

13 
 99A2514296 حً المحطة كرٌفٌح رابح

14 
 99A2515035 حً منزر علً شنوفً هجٌرة

15 
 14A2536317 حً الشهٌد لحواسنٌة موسى مواعدي عبد الباقً

16 
 07A2523293 100سكن مدخل ب رقم: 435حً منزر علً  سالطنٌة عبدالمجٌد

17 
 04A2519459 حً جبار عمر بن عدودة منٌر

18 
 02A2517628 حً منزر علً حلٌمً فجرٌة

19 
 00A2515748 13حً عاشوري علً القطعة رقم: بوتمجت عبدالحق

20 
 16A2538515 حً عاشوري علً مراح جمال

21 
 15A2538017 10الحصة رقم: 01رقم: التحصٌص اإلجتماعً مراجً لعلى

22 
 06A2521675 مداوروش مركز برٌنٌس معمر

23 
 15A2538035 حً عاشوري علً رحمانً زٌنة

24 
 16A2538511 02الحصة رقم: 1945ماي  08تحصٌص  مرابطً نور الدٌن

25 
 13A2533564 حً االخوة محتالً حٌدوسً ٌاسٌن

26 
 09A2526659 حً اإلخوة محتالً بوشارب إبراهٌم

27 
 11A2529284 17الشطر الثانً ٌحمل رقم :  06تجزئة رقم :  قادري مبروك

28 
 99A2514717 حً جبار عمر شواقرٌة حمدي

29 
 01A2516634 شارع جٌش التحرٌر الوطنً ماضً الدهمانً

30 
 13A2534622 حً عبدالباقً بارة مانع

31 
 11A2529044 01تجزئة اإلجتماعٌة رقم: مصباح نبٌل

32 
 10A2527658 23مدخل ب رقم: 435حً منزر علً  جالد فاتح

33 
 99A2513808 حً عاشوري علً فراحتٌة نورالدٌن

34 
 00A2516320 حً منزر علً عنتر صالح

35 
 07A2522730 سكن 435حً منزر علً  حنقوف فتٌحة

36 
 12A2533227 01التحصٌص االجتماعً رقم: بن معروف العربً

37 
 06A2522270 وسط المدٌنة بوعصٌدة حلٌم

38 
 14A2536615 حً عاشوري علً حاجً محمد

39 
 98A2510940 وسط المدٌنة جالبً عبد الحمٌد

40 
 98A2510941 طرٌق سدراتة بطٌنة بوبكر

 



 
  مواد غذائية عامة( 7102األضحى  عطلة عيد أيام المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار( 

   : اش  تيفبلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

أ10        بقرب من الدرك الوطنً تٌفاش مركز 02محل رقم: بن ترٌعة محمد  

   
أ10        05العشر سكنات تطورٌة رقم: زواوي صلٌحة  

   
2527942أ10 تٌفاش مركز طاوس حمٌد  

04 
2538419أ16 تٌفاش مركز محمد جمعً  

05 
2532565أ12 مشتة الكاف مزٌان ٌزٌد  

06 
2536007أ14 مشتة الكاف بلحسن ضرٌفة  

07 
2531828أ11 مشتة الكاف بلحسن محمد  

08 
2527268أ10 تٌفاش مركز برٌك توفٌق  

 
 

  عامة()مواد غذائية  7102األضحى  عطلة عيد أيام المناوبين خالللقائمة اإلسمية للتجار 

 بلدية :   الرقوبة    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

أ06        الحً القدٌم ماضً صورٌة  

02 
أ06        مشتة الرقوبةالقدٌمة بعاطشٌة مبروكة  

   
أ03        01تجزئة اإلجتماعٌة رقم: بوعلً بوبكر  

04 
أ05        09حصة رقم: 01التحصٌص اإلجتماعً رقم: محمد معمرٌة  

 القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد األضحى 7102

 المراهنة دائرة:
 بلدية : المراهنة                       

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

25153603أ00 المراهنة سخري عمادبن   

02 
2535091أ14 المراهنة خذاٌرٌة جمٌلة  

03 
2533867أ13 المراهنة وعاز محمد  

2519413أ04 المراهنة بن جازٌة بوبكر     

2522817أ07 المراهنة حرشانً فتحً 05  

2524352أ08 المراهنة جواد حسان 06  

2533294أ12 المراهنة بن جازٌة بلقاسم 07  
 



 
 
 

  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

                بلدية :   سيدي فرج   

 
 
 

 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بلدية :  ويالن                    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2510960أ98 بلدٌة وٌالن قواسمٌة مراد 01  

2512230أ  98 بلدٌة وٌالن بن عبود بوعزٌز     

2536112أ  14 بلدٌة وٌالن درٌدي حدة 03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2521106أ  05 بلدٌة سٌدي فرج بن علمالج صالح 01  

2538394أ  16 سٌدي فرج بلدٌة بن خدٌجة مباركة     

2519076أ03 بلدٌة سٌدي فرج بهلول جمعة 03  

2512408أ  98 بلدٌة سٌدي فرج قلداسنً محمد 04  



 
  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 المشروحة دائرة:
 بلدية : المشروحة                

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2528868أ11 المشروحة مركز مفتاح عصام 01

 2517264أ01 المشروحة مركز مفتاح عبد الحمٌد 02

 2518755أ03 عٌن سٌنور المشروحة حاسً مقداد   

أ12        تجزئة سٌدي ابراهٌم الطابق األرضً حزاٌمٌة لطفً 04  

أ12        حً سٌدي ابراهٌم الطابق األرضً حزاٌمٌة عدالن     

2527731أ10 المشروحة 16تجزئة الطرٌق الوطنً رقم  كشرٌد راضٌة     
2514266أ99 المشروحة مركز مرزوق مختار 08  
2525565أ09 سردوك بوجمعة بوكلوهة أحمد 09  
2533903أ13 عٌن سٌنور 16محاذي ط و  نصاٌبٌة نورالدٌن 10  
2538219أ16 نهج صٌد علً عٌن سٌنور قرقوري نعٌم 11  
2535232أ14 عٌن سٌنور جابوربً منٌر 12  
2532760أ12 عٌن سٌنور 16محاذي ط و  روابحٌة محمد العربً 13  
أ10        شارع جبران مبروك شاٌب أحمد 14  

 رحال السعٌد 15
شارع جبهة التحرٌر  16طرٌق الوطنً رقم:

 الوطنً عٌن سٌنور
أ09         

2517339أ01 شارع اول نوفمبر نبٌلً نورالدٌن 16  
2534312أ13 تحصٌص عتٌق علً قرقوري عبد الحلٌم 17  

2534740أ13 حي سيدي إبراهيم المشروحة عباس غنٌة 18  

أ12        حً سٌدي إبراهٌم حزاٌمٌة عبدالحافظ 19  

2533476أ13 عٌن سٌنور حزاٌمٌة حمة 20  

أ00        شارع بوسٌف صالح عٌن سٌنور حاسً لزهر 21  

1954شارع أول نوفمبر  قراٌرٌة عبدالمجٌد 22 أ05          

أ13        عٌن سٌنور 16محاذي للطرٌق الوطنً رقم: ضربانً جالل 23  

 خوالدٌة رهوٌة 24
الطابق  02المشروحة مركز الحصة رقم: مجمع

 األرضً
أ13         

 توشان مرٌم 25
تحصٌص تجمع ناصري حسٌن الشطر الثالث 

 الطابق األرضً
أ13         

 
 
 
 
 
 



 

  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
             بلدية :   الحنانشة

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

أ98        قرٌة اإلشتراكٌة الفالحٌة البطٌحة جفافلٌة عمار  

02 
أ09        152قرٌة االشتراكٌة البطٌحة رقم: خذاٌرٌة أحسن  

03 
 12A2532362 139البطٌحة القرٌة الفالحٌة االشتراكٌة رقم: خواٌجٌة عبد الناصر

04 
 00A2516316 مشتة عٌن الدالٌة قاطر عزٌز

05 
 13A2534984 130القرٌة الفالحٌة اإلشتراكٌة رقم: خواٌجٌة حدي

06 
 14A2535306 271قطعة ٌحمل رقم  300-02تحصٌص البطٌحة  مناٌعٌة عبد الوهاب

07 
أ11        القرٌة اإلشتراكٌة البطٌحة عناب ربٌحة  

08 
أ09        البطٌحة 204قرٌة الفالحٌة االشتراكٌة رقم: حركاتً دوافلٌة  

09 
 12A2532969 40السوق األسبوعً محل رقم: عواشرٌة عادل

10 
 12A2533176 البطٌحة الطابق األرضً 100القرٌة اإلشتراكٌة رقم: حزام ٌونس

 
 
 
 
 
 

  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 أوالد إدريس دائرة:

 بلدية :  أوالد إدريس            
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

أ06        حً عشرون أوت برزاق عاطف  

   
أ11        02الطابق األرضً محل رقم: 1956أوت  20حً  بوعزة محمد  

   
 جدو عبد الحمٌد

 07قطعة الحصة رقم: 124تجزئة االجتماعٌة 
أ13        الطابق األرضً  

   
 15A2537240 قطعة 124التحصٌص االجتماعً  رحاب جمعة

05 
أ10        56أوت  20حً  زٌانً الصادق  

06 
أ06        شارع عشرون أوت لعجال خمٌسً  

07 
ا00        بلدٌة أوالد إدرٌس زروقً عالوة  

08 
 00A2515742 بلدٌة اوالد إدرٌس عمارطالب 

09 
 بن عقون عبد المجٌد

 83قطعة الحصة رقم: 124تحصٌص اإلجتماعً 
 13A2534153 الطابق األرضً

 



  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بلدية :   عين الزانة                

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
01 

 03A2518646 مركز التبادل الرٌفً بن لطٌف صالح

02 
 ساطور سمٌرة

 01تجزئة هواري بومدٌن محل رقم:
 13A2533709  102حصة رقم:

03 
 13A2533982 106تحصٌص هواري بومدٌن رقم: بن لطٌف أمال

04 
 05A2521363 102رقم:تجزئة هواري بومدٌن  بن علوش ٌاسٌن

05 
ا01        قطعة }الرحبة 70تجزئة التطورٌة  بن تهلٌل فاطمة  

06 
 قصوري الحسٌن

قطعة الرحبة الحصة  70تجزئة الترقوٌة 
ا06        25رقم:  

07 
 03A2518382 بلدٌة عٌن الزانة قفاصة الشرٌف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م غ ع () 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 الحدادة دائرة:

  الحدادةبلدية  :                      
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2534578أ13 بلدٌة الحدادة ٌزٌد عرباوي محمد 01  

 2534279أ13 بلدٌة الحدادة عرعار منٌر 02

03 
2511784أ98 بلدٌة الحدادة عونً ٌوسف  

2536092أ14 بلدٌة الحدادة كراٌمٌة كمال 04  

05 
 03A2518578 تجزئة عشرون أوت محنان سفٌان

2510822أ98 بلدٌة الحدادة كراٌمٌة عمر 06  

 
 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 بلدية :   أوالد مومن               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2517622أ  02 أوالد مومن صمٌدة فٌصل     

 

  م غ ع( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار( 
 بلدية :  الخضارة                     

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري و اللقب أو التسمية اإلجتماعية اإلسم الرقم
 2517779أ  02 الخضارة سدٌرة نوري 01

 2526355أ  09 الخضارة عماٌدٌة محمود 02

 2519617أ  04 الخضارة حالٌمٌة محسن 03

 

 

 

 

 

 

 

 



  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 تاورة دائرة:
                  بلدية :  تاورة 

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

أ03        حً السطحة موساوي محمد  

02 
 11A2531005 1955أوت  20حً  هوشاتً الشرٌف

03 
 10A2526975 حً المعلمٌن سمشة جموعً

04 
 05A2520924 حً مزارة عبدالقادر طرٌق المستشفى نصاٌب رفٌق

05 
 99A2514737 02حً نصاٌبٌة أحمد رقم: بن ترٌة عمار

4445552أ80 بلدٌة تاورة معارفية منير 06  

4442800أ08 بلدٌة تاورة دهماني توفيق 07  

 شخماٌة مباركة 08
قطعة رقم  4611تحصٌص تاورة شرق 
23 

أ13         

أ99        شارع طرٌق المقبرة بوشارب رابح 09  

 بوكحٌلً زلٌخة 10
( 1تجمٌع حصص فردٌة تاورة شرق )

 06رقم: 33
أ06         

 09A2525629 1954تجزئة أول نوفمبر  معارفٌة زرقٌنة 11

 2510232أ97 بلدٌة تاورة عاللشة عبد العزٌز 12

 ترعة عائشة 13
تجمٌع حصص فردٌة مفرزة طٌبً ابراهٌم 

 88الحصة رقم قطعة  92
14A2535378 

 04A2519726 54تجزئة أول نوفمبر  نصٌب ناصر 14

 08A2524947 24رقم: 1954حً أول نوفمبر  بوستة فطوم 15

2534312أ13 تاورة  بلدٌة موساوي رضا 16  

2523576أ07 حً الوندي تالٌلٌة سعاد 17  

أ02        تجزئة دعاس محمد لخضر قلداسنً حسٌن 18  

أ06        33حصة رقم: 03حً النصر رقم: بشاشحٌة رشٌد 20  

2513776أ99 بلدٌة تاورة سٌساوي التلٌلً 21  

أ98        بلدٌة تاورة زٌراوي عمر 22  

 
 
 
 
 
 
 



  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 بلدية :   الزعرورية              
و اللقب أو التسمية  اإلسم الرقم

 اإلجتماعية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري

01 
2511202أ98 بلدٌة الزعرورٌة شابً عبد السالم  

02 
أ98        بلدٌة الزعرورٌة لٌلً خمٌسً  

03 
 05A2521395 16طرٌق الوطنً رقم: جلولً مسعود

04 
 10A2527747 255جزء من الحصة رقم: لعزون محمد الشرٌف

05 
 خلف هللا حسٌن

الطابق  04قطعة حصة رقم: 66تحضٌض 
 14A2535153 االرضً

06 
أ01        شارع دراٌعٌة عز الدٌن بن علوش منٌر  

07 
 بشوع فاروق

تجمع حصص فردٌة  255حصة  62القطعة رقم
 12A2532375 ٌطل على شارع دباسً ابراهٌم 05-01مفرزة 

08 
2532184أ12 بلدٌة الزعرورٌة غٌم رٌاض  

09 
 مرابطً كمال

تجمٌع  225حصة  62حً دباسً ابراهٌم قطعة 
الى  01من  05-03حصص فردٌة مفرزة رقم 

05 14A2536359 

 
  7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

               بلدية :  الدريعة 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
04 

 13A2534313 54نوفمبر  01تحصٌص  زٌانً دراجً

05 
أ99        بلدٌة الدرٌعة بوشرٌكة المكً  

06 
2511043أ98 بلدٌة الدرٌعة خرباشً بلقاسم  

07 
 10A2528566 52حصة رقم: 1962جوٌلٌة  05تجزئة  معنصري بوكة

08 
2521417أ06 بلدٌة الدرٌعة عقون سلٌم  

09 
 دلهوم آسٌا

 126) 01تجزئة اإلجتماعٌة الجنان 
أ06        98قطعة( رقم:  

10 
أ98        1954حً أول نوفمبر  بونعامة رابح  

 
 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 أم العظائم دائرة:
 بلدية :  أم العظائم                           
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2516157أ00 بلدٌة أم العظائم مرخٌش اونٌس 01  

2527969أ10 81سٌوان تٌتوح رقم 01التجزئة رقم  زمال محمد 02  

03 
2516278أ00 بلدٌة أم العظائم مصطفى تومً  



04 
 98A2512452 . زاوي عبدالرحمان

05 
أ10        07تجزئة اإلجتماعٌة رقم: بن جبار سهام  

06 
 08A2524664 25ٌحمل رقم: 02تجزئة رقم: بوناب لخضر

07 
 02A2517713 بلدٌة أم العظائم بوتمجت لعماري

 
 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 بلدية :  واد الكبريت               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

 00A2516107 شارع وسط القرٌة عزونً الربٌعً

02 
 01A2517049 مصباح محمد 01تجزئة رقم  بلفار زكٌة

03 
 12A2532350 قرٌة وادي الداموس عناب فتحً

04 
 12A2532408 21الداموس رقم:قرٌة وادي  سٌرٌن لعلى

05 
 11A2531927 مركز رتٌتً لحسن

 
 القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد األضحى المبارك 7102 

 بلدية :  تارقالت
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

أ09        ترقالتبلدٌة  قدادشة عبدالناصر  

02 
 00A2515865 بلدٌة ترقالت بوغرارة غٌدة

03 
 03A2519099 بلدٌة ترقالت بن ضاوٌة صالح

04 
أ11        بلدٌة ترقالت مركز شبوط حضرٌة  

05 
 13A2534217 02مشتة جطاوة محل رقم: طراد ثلجة

06 
 13A2534529 حً األمٌر عبدالقادر بوشكوة عبدهللا

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 نشاط الخبازة

 
 
 
 
 



  ) مخابز( 7102األضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بلدية : سوق اهراس                                    

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2539743أ17 باديسهنج بن  صدام زيرق 01

 2526044أ  09 سوق أهراس الترقوٌة الشطر الثانً سٌدي مسعود تجزئة غلٌس مبروك 02
 41/01 2515861أ  00 وق أهراسس 01رقم  08سكن شغل األراضً  456/2200حً  نجار هشام 03
 2533370أ  13 بلدٌة سوق أهراس 15نهج عبد العزٌز قادر رقم  بوطوٌل ثلجة 04

 2531603أ  11 س/أ 32قطعة حصة  57تحصٌص طرٌق بوحجار السفلى  ٌاسٌن بوسٌف   

 2535508أ  14 حً قوٌسم عبد الحق سوق أهراس عٌساوي عبد الحق   

   
 تٌطاو ٌوسف

        أ  14 سوق أهراس 148تحصٌص حقل الرمً قطعة 

2537423أ15 أكتوبر17حً  داٌرة عمار     

 2532924أ  12 سوق أهراس 157رقم  تحصٌص مجردة 16محاذاة ط و  محامدٌة رشٌد   
   

 2534423أ  13 مسكن سوق أهراس 200حً برال صالح  بوعالق محمد

   
2536329أ14 نهج الحدائق بوجالل نوار  

 2533502أ  13 تحصٌص جنان التفاح بلدٌة سوق أهراس كشرٌد محمد أمٌن   
  سوق أهراس 209تحصٌص سٌدي مسعود قطعة  مجامعٌة سلٌم   
  تحصٌص قوٌسم عبد الحق قوجٌل فؤاد 14

 2532318أ  12 سوق أهراس 08و  07حصة رقم نهج حرٌرش عبد اللطٌف  نٌري محمد علً   
 2530401أ  11 سوق أهراس  02العالوٌة شارع عبد الرحمان بن سالم رقم حً  دالجً فٌصل   
 2533063أ  12 سوق أهراس 143رقم تعاونٌة الفتح الحصة جنان التفاح  جزئةت زاوي محمد 17
أ13        نهج عبدالرحمان بن سالم الطابق األرضً فطار سيف الدين 18  

 2517297أ  01 سوق أهراس 47نهج اإلسمنت الحصة رقم  نادرٌة ابراهٌم 19

 2533542أ  13 سوق أهراس  واد الزرقة شارع بوغانً لمٌاء 20
 2532719أ  12 سوق أهراس 29عبان رمضان رقم نهج  صبري خواٌجٌة 21
 2524347أ  08 سوق أهراس 07رقم  إبن رشدترقوي  سكن 160حً  شلغاف نور الدٌن 22
 2525924أ  09 /أس 01حصة رقم  شارع حفصً بلقاسم قوٌسم عبد الحق تجزئة عاٌش علً 23
24 

 2532914أ  12 أهراستجزئة محطة الطٌران سوق  لعجاٌلٌة عبد الرحٌم

25 
 2532274أ12 منطقة النشاطات التجارٌة ثالٌجٌة فرح الدٌن

26 
 04A2519333 تجزئة طرٌق تونس البرج الكبٌر شٌاحً خالد

27 
2511968أ98 نهج االستاذ عواٌدٌة رحمونً إبراهٌم  

28 
 410005891 عتارسٌة العربً بوكلوهة الطاهر

29 
2535740أ14 جنان التفاح تجزئة مالٌكٌة وفاء  

30 
 حرفً تحصٌص مجردة طرٌق الزعرورٌة برٌكً شكري

سوق أهراس 47رقم اإلخوة بوراس  نهج شركة تضامن ٌوزمان و أخوه 31 0502180ب99   
 2514376أ99 منطقة النشاطات التجارٌة قرٌشً لخضر 32



 2533785أ  13 سوق أهراس 15حصة رٌق عنابة بمحاذاة ط خذاٌرٌة ولٌد 33

 
 

                                                      بلدية : سدراتة )مخابز( 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد خالللقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 01A2516433 المستقبل تجزئة حً شتوح منصف 01

02 
2528702أ11 حً زمزوم الساسً بوطبة بالل  

03 
 بوعالق حسان

حً  12التحصٌص اإلجتماعً رقم 
2523070أ07 النصر  

04 
2533003أ12 شارع االستقالل زاٌد شٌالوي  

05 
2527150أ10 حً الحدائق شرفً أحمد  

 99A2514877 مركز التبادل الرٌفً حً عبٌد االسعٌد بلغول محمد   

 10A2527718 (ZHUN 228) 02تجزئة رقم: حمٌدانً هشام 07

 04A2519878 06تجزئة البركة رقم  بوعالق محمد 08

 12A2533202 حً المستقبل بوسعادة الجودي 09

 04A2519430 1960دٌسمبر  11شارع  بلعابد الزهرة 10

 10A2528290 شارع اإلستقالل تونسً أبو بكر الصدٌق 11

 
 7102األضحى المبارك  عطلة عيدالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام 

 بلدية : مداوروش                                                   
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

2535177أ  14 مداوروششارع اإلخوة بوعلً  بوتمجت عبد الكرٌم  

 11A2531846 حً عباس لغرور عبابسٌة سمٌر 02

 ش ت خبز العائلة بوشارب 03
 06من مخطط خاص بالتحصٌص رقم: 88

 الشطر األول
13B0502855 

04 
2527863أ10 منطقة النشاطات التجارٌة بوعامٌن توفٌق  

05 
2535526أ  14 حً اإلخوة محتالً مداوروش مسعً ضٌاء الحق  

06 
2536901أ  15 مداوروش 01الشطر  06التحصٌص رقم  مراد هشام  

07 
2534928أ  13 حً الشهٌد لحوانسٌة موسى مداوروش بن عدودة رابح  

08 
 سدٌرة محمد الشرٌف

حً عاشوري علً بالقرب من مفرزة الحرس 
2534134أ  13 مداوروش 33البلدي محل   

09 
0003/41220ب ح : اإلستقالل مداوروششارع  التعاونٌة الفالحٌة السعادة  

10 
2528760أ  11 مسكن مدخل ب مداوروش 435حً منزر علً  سماٌلً العلوانً  

 
 
 



  : تيفاشبلدية                                                     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2521313أ  05 تٌفاش 49قطعة رقم  53/01التحصٌص رقم  بروك حمه صالح 01  

 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 المراهنة دائرة:

 بلدية : المراهنة                                                     
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
01 

2529405أ  11 بلدٌة المراهنة عمارنٌة أسامة  

02 
2538376أ  16 بلدٌة المراهنة بورزقة عبد هللا  

 
  : سيدي فرجبلدية                                                     

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

 بواسطٌة ولٌد
                                                     سيدي فرج

2534578أ13  

 
 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 الحدادة دائرة:
   : الحدادةبلدية                                              
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

2536092أ14 الحدادة كراٌمٌة جمعة  

 
 

 الخضارة بلدية                                                  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
01 

2517367أ  02 بلدٌة الخضارة سدٌرة لخضر  

02 
2520247أ04 بلدٌة الخضارة فٌصل رحامنٌة  

 
 
 

 
 
 



 المشروحة دائرة:
 بلدية : المشروحة                          

 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

 97A2510311 .شارع أول نوفمبر قواسمٌة محمد العٌد

02 
0502108ب98 تجزئة بوسٌف صالح عٌن سٌنور الخبز الذهبً اإلخوة جالبً  

 
أ04        حً المعلمٌن عٌن سٌنور رواٌنٌة إبراهٌم  

 
أ05        قطعة 60تجزئة ثلٌجان صالح  شاٌب نذٌرة  

 

  )مخابز( 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 

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

 عبابسٌة أحسن
قطعة  300 - 02تجزئة البطٌحة 

 10A2528217 266حصة رقم:

 

 اليوم االول 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 تاورة دائرة:
                               بلدية :  تاورة 

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

2514737أ99 تاورة بن ترٌعة عمار  

02 
2535095أ14 حً طٌبً إبراهٌم لبادي شٌرٌن  

03 
  الشارع الرئٌسً بن جوع لخضر

04 
أ05        حً مولود فرعون قرفً سلٌم  

 
 

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

2534056أ13 بلدٌة الزعرورٌة غٌم توفٌق  

 

 أم العظائم دائرة:
   : أم العظائمبلدية                                              
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

 لوح محمد
قطعة أرض  07تجزئة االجتماعٌة رقم:

أ12        26رقم:  



   
2521068أ05 حً شوابنٌة لمبارك سعاٌدٌة صبري  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 خضر وفواكه سوق أهراس :بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري و اللقب أو التسمية اإلجتماعية اإلسم الرقم
 14A2536187 02نهج عتارسٌة العربً رقم  زحزوح محمد 01

2513698أ99 حً قوٌسم عبد الحق عادل عبد هللا توفٌق     

2527117أ10 شارع أحسن بلعبودي بولعراس مبارك     

2522601أ 07 81حصة 16الطرٌق الوطنً رق بن ترٌعة رابح     

2529904ا11 نهج أحسن بلعبودي مراد عبد هللا     

2518135أ02 نهج أحسن بلعبودي ركاب صبري     

2514862أ99 نهج محمد خمٌس28ًٌ قاطر محمد 07  

 

 
 خضر وفواكه

 
 
 
 
 



08 
2516652أ01 شارع عبد الحمٌد بن بادٌس كافً جمال  

09 
2533201أ12 حً دراٌعٌة أحمد بوسنة ٌاسٌن  

2539353أ17 سكن  1700حً  عبد العزٌز بلفاضل 10  

2537924أcnep 15حً  مسان صبري 11  

2539745أ17 العقٌد عمٌروش حدة بن فطوم سودة 12  

2512028أ98 شارع فٌكتور هٌقو بولعراس منصور 13  

14 
2531800أ11 شارع احسن بلعبودي زٌد عبدهللا  

 
 

  7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 خضر وفواكه سدراتة :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2528616أ11 شارع االستقالل زناتً توفٌق 01  

2526418أ09 شارع صالح السوفً قدادشة فٌصل 02  

2525896أ09 شارع االستقالل بلهوشات عادل 03  

2535376أ14 حً عٌن الكرمة بن قجوح محمد 04  

2532574أ12 شارع االستقالل قرقاف موسى 05  

 
 

 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 مداوروش :بلدية

 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
01 

2536591أ  14 شارع جٌش التحرٌر الوطنً مداوروش 08 مصباحً الباهً  

2530034أ11 طرٌق سدراتة حمٌدان سفٌان 02  

2536703أ14 السوق المغطاة غنامً رمزي 03  

2511140أ  98 بلدٌة مداوروش سٌلٌنً محمد 04  

2515715أ  00 مداوروش 45ماي  08تحصٌص  فارح السبتً 05  

2526133أ  09 مداوروش 45ماي  08حً  رباٌعٌة أحمد 06  

2525843أ  09 طرٌق سدراتة مداوروش 45ماي  08تجزئة  قاسمً مراد 07  

2534063أ  13 طرٌق سدراتة مداوروش 45ماي  08 بركات عبد الوهاب 08  

2520556أ  05 حً جبهة التحرٌر الوطنً بلدٌة مداوروش هوام الدراجً 09  

 
 



 تيفاش :بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2517487أ99 الساحة العمومٌة تٌفاش 02محل رقم  بن ترٌعة عبد هللا 01  

 
 

 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خالللقائمة اإلسمية للتجار 
 بئر بوحوش :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري و اللقب أو التسمية اإلجتماعية اإلسم الرقم
2515188أ99 1945ماي 01شارع  بن عطٌة عادل 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 موزعي الحليب
 
 
 
 
 



 

 (موزعي الحليب)  7102األضحى المبارك القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد 

 بلدية: سوق أهراس
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
2528400أ10 شارع خبوش الناصر شافعي ملوكي يزيد 10  
2529466أ11 شارع باجي سلتار رحال صابر 17  
2529046أ11 أفريل 26شارع  حزاميية عامر 10  
2531437أ11 شارع حبري السبيت عواينية زهري 10  
2526419أ09 شارع رواينية زلمد معمري ربيع 10  
0502775ب12 حتصيص هبيجي منصور ش ذ م م كوديالل 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (محطات وقود)  7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 سوق أهراس دائرة:
                                                     بلدية : سوق اهراس 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2517302أ  01 العقٌد عمٌروش سوق اهراس بن جدٌد  إبراهٌم 01

 2512790أ  98 طرٌق القالة سوق اهراس بوغانم عمر 02

 2513122أ  98 طرٌق عنابة سوق أهراس ٌلفوف رشٌد 03

 2512407أ  98 طرٌق عنابة 16الطرٌق الوطنً رقم  بن جدٌد  حسٌن 04

 

 
 محطات الوقود

 
 
 
 
 



 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 تػػػػػػػػػػػاورة دائرة:

                                بلدية : الزعرورية        
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
حمام تاسة  81طرٌق وطنً رقم  مساعدٌة  نوي 10

 الزعرورٌة
 2520107أ  04

 
 

                             بلدية : الدريعة             
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2512347أ  98 الدرٌعة مزاهدي عمار 01

 
 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 المشروحة دائرة:
 

                                    بلدية : المشروحة    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2511959/01أ  98 المشروحة 16الطرٌق الوطنً رقم  حماٌدٌة علً 01

 
 إقليم عين سينور                                       

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502452ب  03 عٌن سٌنور ش.ذ.إ.ج المرٌس  01

 
 
 

 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 دائرة:أوالد إدريس

 

           بلدية : اوالد إدريس                         
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2512721أ  98 أوالد إدرٌس داٌرة محمد لطفً 01

 
 



                    بلدية : عين الزانة                   
 رقم السجل التجاري التجاري العنوان اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2527175أ  10 عٌن الزانة حماٌدٌة محمد الصالح 01

 
 

 )محطات الوقود( 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 سدراتة دائرة:

                      بلدية : سدراتة                    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري و اللقب أو التسمية اإلجتماعية اإلسم الرقم
 2510138/02أ  97 سدراتة العاٌشعوالب  01

 
                          بلدية : عين سلطان          
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502467ب  04 عٌن سلطان منصوري و إخوته ش.ذ.م.م 01

 
 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 مداوروش دائرة:
                            بلدية : مداوروش            
 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2516024أ  00 مداورورش طالب أحمد 01

 2513883أ  99 مداوروش علً ٌوسفاو 02

 2533437أ  12 نهج تبسة مداوروش 327 محل العٌن  03

 
 
 

 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 الحدادة دائرة:

 : الحدادة                                       بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2512565أ  98 مشتة فهناة الحدادة نصري عبد الكرٌم 01



 
                                       بلدية : الخضارة 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري و اللقب أو التسمية اإلجتماعية اإلسم الرقم
 2510936أ  98 الخضارة قواسمٌة الهادي 01

 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 المراهنة دائرة:

  : المراهنة                        بلدية                
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2511000أ  98 المراهنة بوهنشٌر محمد الشرٌف 01

  : ويالنبلدية                                       
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2512721أ  98 بلدٌة وٌالن محمد لطفً داٌرة 01

 
 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار                                      

 دائرة:بئر بوحوش                                     
                                بلدية : بئر بوحوش      

  : الزوابي                         بلدية                
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2514079أ  99 الزوابً زاوي عبد الرحمان 10

 
 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 دائرة:أم العظائم
 بلدية : أم العظائم                                      

 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2510342أ  97 أم العظائم زاوي لزهر 01

  الكبريت                                       بلدية : واد 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2515438أ  00 واد الكبرٌت توماري زٌدان 01

 

 رقم السجل التجاري التجاري العنوان اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502456ب03 بئر بوحوش ش.ذ.م.م الحراكتة 01



  : عين سلطانبلدية                                        
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 عين سلطان ش ذم م منصوري 01

 0502467ب04

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات اإلنتاجية



 

 ) الوحدات اإلنتاجية( 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 سوق أهراس دائرة:

                       بلدية : سوق اهراس            
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502283ب  00 سوق اهراس 16الطرٌق الوطنً رقم  مطحنة الهالل 01

 030.95.21.13الهاتف: رقم 

 
 7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

 بلدية : سوق اهراس 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502140ب  99 المنطقة الصناعٌة سوق أهراس ملبنة حمادة 01

 سدراتة دائرة:
                             بلدية : سدراتة             
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502038ب  98 منطقة النشاطات التجارٌة سدارتة ش.ذ.و.م.م مروى السنابل 01

 037.37.70.29رقم الهاتف : 

 مداوروش دائرة:
  : مداوروش                              بلدية         
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 0502160ب  99 حً اإلخوة بوخرشوفة مداوروش مطاحن بلغٌث الكبرى 01

    030.75.50.02/    037.33.36.03رقم الهاتف : 

 
 

  7102األضحى المبارك  أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 
  : المشروحة)عين سينور(بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2521073أ05 طرٌق المحطة عٌن سٌنور بهٌجً حسان 01

 


