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 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
                    سوق أهراس: بلدية 

 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

 األعوان المكلفين بالمراقبة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة أ/ س , حي باولو  رزاب حسان 01

 دريدي مصطفى , ورتي يوسف

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة , نهج باجي مختار  51 رحالي عزالدين 02

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة نهج باجي مختار يوزمان محمد اعراب 03

 لبيض محمد 04
تحصيص الديوان الوطني ألشغال 

 الغابات
 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة

 اليوم الثاني و الثالث عامةتغذية  , نهج سويداني بوجمعة 51 قياس طارق 05

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة ( بن دادة ) حي النصر  عتارسية محمد  06

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة حي العالوية  سوايسية حدة  07

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة سكن تطوري باولو 92تحصيص  بوراس فايزة 08

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة حي إبن رشد بن تهليل خميسي 09

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة حي برال صالح حفيظ زهرة 10

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة حي حقل الرمي بن سمشة مبروك 11

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة حي حقل الرمي شايب محمد 12
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 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

النشاط 
 األعوان المكلفين بالمراقبة أيام المداومة التجاري

 عامة تغذية أكتوبر  51حي  بوترعة عبد الغاني  13

 دريدي مصطفى , ورتي يوسف اليوم األول و الرابع

 تغذية عامة حي غلوسي  سايح جمعة  14

 تغذية عامة طريق بوحجار السفلي  طواهرية عبد النور 15

 تغذية عامة حي برال صالح  عربي خولة  16

 تغذية عامة حي إبن رشد  بن بورقعة محمد الهادي  17

 تغذية عامة شارع عتارسية العربي  منصوري عبد الغاني  18

 تغذية عامة حي إبن رشد بوليفة عمر  19

 تغذية عامة نهج ولسن , حي الطقطاقية طار مبروك  20

 تغذية عامة سكن  922حي برال صالح  بن قريد عز الدين  21

 تغذية عامة حي إبن رشد عواشرية معيوفة 22

 تغذية عامة حي برال صالح غوار سهام  23

 تغذية عامة سكن 922حي برال صالح  بن سلطان صليحة  24
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                    سوق أهراس: بلدية 

 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

النشاط  العنوان التجاري
 التجاري

 األعوان المكلفين بالمراقبة أيام المداومة

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة شارع عتارسية , كمال بن السبتي ربعي الهادي 25

 

عفيف سفيان , جبار عصام              
 دريدي مصطفى , ورتي يوسف

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة حي إبن رشد قواسمية يونس 26

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة سكن 922حي برال صالح  لمناجلية خليل 27

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة طريق عنابة ماضي بالل 28

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي برال صالح بلفاضل أحمد 29

 األول و الرابعاليوم  تغذية عامة شارع حراث حسناوي , لعالوية كريمو لخميسي 30

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي غلوسي بريك جالبي 31

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة شارع الرئيس ولسن رباج زعرة 32

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة أفريل 92حي  زنداوي كمال 33

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة زاوية نهج باتريس لوممبا و موريس اودان بشاني وفاء 34

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة نهج طاغست رباحي نوار نصيب عبد الحق 35

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة سكن 922حي برال صالح  بن تومي عبد القادر 36

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة شارع الرئيس ولسن قياسة منصف 37

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي برال صالح كحلوش صالح 38

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي برال صالح بولعراس توفيق 39

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي برال صالح قطار نادية 40

 الثالثاليوم الثاني و  تغذية عامة 29حي ديار الزرقاء رقم  مناصرية توفيق 41
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                    سوق أهراس: بلدية 

 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

النشاط 
 األعوان المكلفين بالمراقبة أيام المداومة التجاري

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي إبن رشد جاليلية محمد لخضر 42

 

عفيف سفيان , جبار عصام              
 دريدي مصطفى , ورتي يوسف

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي إبن رشد رزايقية زوجة عمار 43

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة حي إبن رشد شافعي الطيب 44

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة تحصيص الترقوي سيدي مسعود  مخالفة خالد 45

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة  21مسكن موقع  612حي  طالبي الشريف 46

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة (الجامعة ) مسكن  122حي  بن سلطان رضوان  47

 األول و الرابعاليوم  تغذية عامة حي برال صالح حفصي دليلة  48

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة أفريل  92تحصيص  كريمو فتحي  49

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة نهج مدغشقر  بن شمسة بغدادي  50

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة تحصيص حي ديار الزرقاء لعظايمية عصام  51

 اليوم األول و الرابع تغذية عامة 29مدخل سكن  592حي حمة لولو  خطاب محمد 25

 اليوم الثاني و الثالث تغذية عامة 21شارع باتريس لوممبا رقم  فاسخ بوزيد 25

 نصري مجيد 25
 

 نهج عوايجية محمد                                 
 مخبزة

 اليوم األول و الرابع

 اليوم األول و الرابع شغل األراضي  9922/  612حي  نجار هشام  22

 



 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
                    سوق أهراس: بلدية 

 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

النشاط  العنوان التجاري
 التجاري

 األعوان المكلفين بالمراقبة أيام المداومة

 اليوم الثاني و الثالث مخبزة قطعة طريق بوحجار 11تجزئة  المالكبقاش عبد  25

عفيف سفيان , جبار عصام              
 دريدي مصطفى , ورتي يوسف

 اليوم الثاني و الثالث مخبزة نهج موريس أودان طابق أرضي  بن ضيف هللا ياسين 25

 الرابع اليوم األول و مخبزة نهج عتارسية العربي  بكلوهة الطاهر 25

 اليوم الثاني و الثالث مخبزة تحصيص سيدي مسعود طريق برال صالح تيطاو يوسف 06

 اليوم األول و الرابع مخبزة أكتوبر  51حي  دايرة عمار 06

 اليوم األول و الرابع مخبزة  25حي برال صالح رقم  12 بن خليف نور الدين 05

 اليوم الثاني و الثالث مخبزة  922تحصيص سيدي مسعود قطعة  مجامعية سليم  05

 اليوم االول و الثالث مخبزة سكن , إبن رشد 522حي  غراري عبد القادر 05

 اليوم الثاني و الثالث مخبزة أ/ س ,  51محاذاة طريق عنابة حصة  خذايرية وليد 02

 الثاني و الثالثاليوم  مخبزة أ/ س , نهج الحدائق  بوجالل نوار 00

خواللي محمد  05
 الصالح

 اليوم األول و الرابع مخبزة أ/ س , حي العالوية , نهج عبد الرحمان بن سالم 

 اليوم األول و الرابع مخبزة أ/ س , شارع واد الزرقاء  بوغاني لمياء 05

 اليوم الثاني و الثالث مخبزة نهج الهالل و مولود فرعون عنتري محمد  05

 , طريق عنابة 52الطريق الوطني رقم  بن جديد حسين 56

 محطة وقود

 سائر أيام العيد 

 سائر أيام العيد طريق القالة بوغانم عمر 56

 سائر أيام العيد طريق عنابة يلفوف رشيد 55

خضر  سيدي مسعود 925تحصيص ترقوي  حفصي صبري 55
 وفواكه

 اليوم الثاني و الثالث

 اليوم الثاني و الثالث نهج مولود فرعون ضيفي أمير 55
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 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 اإلجتماعية
 األعوان المكلفين بالمراقبة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 الرابع-األول خضر وفواكه هنج احسن بلعبودي مراد عبد اهلل 66

 لعاليبية مرادي ،بن دريس حفناو

 الرابع-األول مواد غذائية عامة زاوية هنج شيحاين بشري والفدائيني مؤسسة صيودة عمار 65

 الثالث-الثاين خمبزة 55هنج عبان رمضان رقم  خواجيية صربي 65

 إطعام التحريرشارع جيش  مصباحي لطفي 65
إىل  52/65/5665من 

56/65/5665 
 إطعام هنج احسن بلعبودي قايسي علي 62

 إطعام هنج جيش التحرير عفيف عبد احلق 60

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة 56هنج جيش التحرير رقم  بوعكاز زوجة يوزمان 65

 الرابع-األول غذائية عامةمواد  كشك حماذي لعمارة واحلرس املتنقل عياري هنية 65

 إطعام شارع ديدوش مراد قسومي جنيب 65
إىل  52/65/5665من 

56/65/5665 

 الثالث-الثاين خضر وفواكه هنج مخيسيت 55 قاطر حممد 66

 الرابع-األول مواد غذائية عامة شارع األمري عبد القادر نوري حممد 66

إىل  52/65/5665من  إطعام العقيد عمريوش علوي مسري 65
56/65/5665 

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة هنج العقيد عمريوش بن رجم طارق 65

إىل  52/65/5665من  إطعام شارع العقيد عمريوش باشا بوعزيز 65
56/65/5665 

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة شارع األستاذ أوالد عوايدية زعفور حممد خلضر 62

 الرابع-األول مواد غذائية عامة هنج جيش التحرير حممدكوفاش  60

 الرابع-األول خضر وفواكه 65هنج زيغوت يوسف رقم  بولعراس عبد اجمليد 65

 كافة أيام العيد حمطة وقود العقيد عمريوش سوق أهراس بن جديد ابراهيم 65

إىل  52/65/5665من  إطعام هنج مصطفى بن بوالعيد طوافشية أمحد 65
56/65/5665 

 الرابع-األول خمبزة هنج وريت عبد الرمحان حزام حسان 56

 الرابع-األول مواد غذائية عامة شارع وريت عبد الرمحان كوشاري عبد احلميد 56

 الرابع-األول مواد غذائية عامة هنج وريت عبد الرمحان خوالدية عبد احلق 55

 الثالث-الثاين غذائية عامةمواد  شارع وريت عبد الرمحان ناشف جعفر 55

 إطعام زاوية هنج حممد مخيسيت وشيحاين بشري بن خالد فاطمة 55
إىل  52/65/5665من 

56/65/5665 

إىل  52/65/5665من  إطعام شارع جبار عمر مزيان سامية 52
56/65/5665 



 الرابع-األول خضر وفواكه شارع احسن بلعبودي زيد عبد اهلل 50

 الرابع-األول خضر وفواكه شارع فيكتور هيقو منصوربولعراس  55

إىل  52/65/5665من  إطعام هنج شيحاين بشري طوافشية رابح 55
56/65/5665 

 إطعام هنج وريت عبد الرمحان غام مصطفى 55 

 مواد غذائية عامة هنج سيدي عقبة خبوش لزهر 30
 الثالث-الثاين

 

 الرابع-األول مواد غذائية عامة شارع شايب دزاير يونسي زهية 31

 الرابع-األول خمبزة هنج ملوك الشريف سوق أهراس 65 خواليل حممد الصاحل 32

 الرابع-األول مواد غذائية عامة (باستور)شارع سان مونيك  65 ذهباين يعقوب 33

 الرابع-األول مواد غذائية عامة حي اللوز لعجايلية وليد 34

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة وريت عبد الرمحانشارع  مصباحي محه 52

 اليوم األول خمبزة سكن  6566حي  جعفر عبد الكرمي 50

 والثالث اليوم األول خمبزة حماذي ملعب باجي خمتار بلفاضل الناصر 55

 الثاين والثالثاليوم  خمبزة حتصيص جنان التفاح بريكي شكري 55

 الرابع-األول مواد غذائية عامة 62عمارة  سكن 6566حي  رقيعي ميلود 55

 عتارسية عبد النور ، لوكام محمد أمين

 جكبوب حممد نصري 56
شارع  66حي قويسم عبد احلق 

 الرابع-األول مواد غذائية عامة حفصي بلقاسم

 بن وارث مجال 56
جتزئة قويسم عبد احلق هنج حفصي 

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة بلقاسم

جتزئة قويسم عبد احلق هنج حفصي  عايش علي 55
 سوق أهراس 66بلقاسم حصة رقم 

 الرابع-األول خمبزة

 الثالث-الثاين خمبزة حي قويسم عبد احلق عيساوي عبد احلق 55

 بن جديد فيصل 55
 62حتصيص قويسم عبد احلق رقم 

 الرابع-األول مواد غذائية عامة شارع مساعدية عمارة

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة حي قويسم عبد احلق مشري الساسي 52

 الرابع-األول مواد غذائية عامة 05جتزئة قويسم عبد احلق احلصة رقم  حفصي عامر 50

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة حي قويسم عبد احلق كليوس عزالدين 55

 الثالث-الثاين خضر وفواكه حي درايعية أمحد سوق أهراس فقري عمار 55

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة 56حي درايعية أمحد عمارة  بوفاس صابر 55

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة 55حي درايعية أمحد عمارة  بن شتوح رفيق 26

 الرابع-األول خضر وفواكه سكن 6566حي  تاليلية اسحاق 26

 إطعام سكن 6566حي  بن زعرة نورالدين 25
إىل  52/65/5665من 

56/65/5665 

إىل  52/65/5665من  إطعام سكن جنان التفاح 665/566حي  برناوي جازية 25
56/65/5665 



 الثالث-الثاين خمبزة حتصيص جنان التفاح سوق أهراس ماللكية وفاء 25

 الثالث-الثاين خضر وفواكه حتصيص جنان التفاح سوق أهراس كحيل حممد عالء الدين 22

 الرابع-األول مواد غذائية عامة 662جتزئة جنان التفاح حصة رقم  غريب حممود 20

 الرابع-األول خمبزة جتزئة جنان التفاح تعاونية الفتح زاوي حممد  25

 الرابع-األول مواد غذائية عامة حي اهلواء اجلميل ضحاك زوجة مامني 25

 الرابع-األول مواد غذائية عامة حي الفوبور شارع األخوة بوراس حندل مولدي 25

 إطعام 26هبيجي منصور رقم  غالب عبد الغاين 06
إىل  52/65/5665من 

56/65/5665 

 مواد غذائية عامة 66مغازة هنج أول نوفمرب الطابق  زعبوط وناس 06
 (مغازة)

 الرابع-األول

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة CNEPمسكن  206/255حي  جفافلية حممد الساسي 05

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة CNEPمسكن  206/255حي  حاجي رشيد 05

 بن سيل أنور 05
حتصيص خزان املاء إمتداد حي 

CNEP  (مغازة) 
 مواد غذائية عامة

 الرابع-األول (مغازة)

 شركة تضامن يوزمان واخوة 02
سوق  55هنج اإلخوة بوراس رقم 

 الثالث-الثاين خمبزة أهراس

 الرابع-األول مواد غذائية عامة 56سكن عمارة رقم  6566حي  مسار مفيدة 00

 الرابع-األول مواد غذائية عامة CNEPمسكن  206/255حي  عراب يوسف 05

 الرابع-األول مواد غذائية عامة حمطة الطريان سعيدة زروقي زوجة زرقني 05

 الرابع-األول غذائية عامةمواد  حمطة الطريان نكار محدي 05

 الرابع-األول خمبزة منطقة النشاطات التجارية سوق أهراس قريشي خلضر 56

املنطقة احلضرية 65التحصيص رقم  وريت آسيا 56
 26الثانية احلصة 

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة

 الرابع-األول عامةمواد غذائية  (الطريق اجلديدة) 5حتصيص الرتقوي  ولد معمر حممد رضا 55

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة 66املرحلة  66جتزئة املنطقة  مليكة نكار زوجة عامر 55

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة جتزئة املنطقة األوىل املرحلة األوىل عزاز صاحل 55

حتصيص املنطقة األوىل املرحلة األوىل  شايب عبد الغاين 52
 سوق أهراس

 الرابع-األول غذائية عامة مواد

 الرابع-األول مواد غذائية عامة سكن 556حي  أشو حممد 50

سوق  55هنج االمسنت حصة رقم  نادرية ابراهيم 55
 أهراس

 الرابع-األول خمبزة

 الرابع-األول مواد غذائية عامة جتزئة جنان التفاح بوعالق كمال 55

( سكنسكا) منطقة النشاطات التجارية فقري عصام 55
 سوق أهراس

 الثالث-الثاين خضر وفواكه
 ، لوكام محمد أمين بلعزي محمد عصام

 الرابع-األول خضر وفواكه 56حصة  60الطريق الوطين رقم  بن تريعة رابح 56



 الرابع-األول مواد غذائية عامة 56حصة  60الطريق الوطين رقم  قياس عبد الرمحان 56

 عبيدي عادل 55
الطريق الوطين رقم  سكن 656حي  

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة 60

 يزة عبد القادر 55
سكن الطريق الوطين رقم  656حي  

 الثالث-الثاين مواد غذائية عامة 60

 إطعام اجتاه تبسة 60الطريق الوطين رقم  جوميع زهري 55
إىل  52/65/5665من 

56/65/5665 

 60الوطين رقم مبحاذاة الطريق  حمامدية رشيد 52
 حتصيص طريق الزعرورية سوق أهراس

 الثالث-الثاين خمبزة

قطعة، حصة  605حتصيص جمردة  بن نايب مليكة 50
602 

 الرابع-األول مواد غذائية عامة

حتصيص جمردة طريق الزعرورية سوق  بريكي شكري 
 أهراس

 الرابع-األول خمبزة

 الرابع-األول عامةمواد غذائية  حتصيص جمردة قاطر الفتحي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
                    المشروحة: بلدية 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

النشاط  العنوان التجاري
 التجاري

 األعوان المكلفين بالمراقبة  أيام المداومة

 تغذية عامة عين سينور طار العربي 66

 أيام العيد األربعة
 ورتي بدر الدين

 هرامزة عبد السالم

 تغذية عامة عين سينور 52محاذي ط و  روابحية محمد العربي 65

03 
 رحاب صالح

عين سينور  61طريق وطني رقم 

 المشروحة
 تغذية عامة

عامةتغذية  تحصيص عتيق علي قرقوري عبد الحليم 65  

 تغذية عامة حي سيدي إبراهيم المشروحة عباس غنية 05

 تغذية عامة شارع اول نوفمبر نبيلي نورالدين 06

 تغذية عامة شارع بوسيف صالح عين سينور حاسي لزهر 65

 تغذية عامة المشروحة حزايمية مقداد 65

 تغذية عامة المشروحة مركز مفتاح عصام 65

 تغذية عامة عين سينور حمةحزايمية  66

66 
 رحال السعيد

شارع جبهة  52:طريق الوطني رقم
 التحرير الوطني عين سينور

 تغذية عامة

5216شارع أول نوفمبر  قرايرية عبدالمجيد 65  تغذية عامة 

 تغذية عامة سردوك بوجمعة بوكلوهة أحمد 65

عامةتغذية  حي سيدي إبراهيم حزايمية عبدالحافظ 65  

حي سيدي إبراهيم المشروحة أ90 سحتوت مراد 62  تغذية عامة 

 تغذية عامة المشروحة 52الطريق الوطني رقم  كافي بولعراس 60

 تغذية عامة حي ناصري حسين المشروحة سالطنية عبد الوهاب 65

 حصيص ثليجان ساسي ذهبي 65

 مخبزة
بوسيف صالح عين سينورتجزئة  الخبز الذهبي اإلخوة جالبي 65  

 تحصيص نصري حسين حمدي الشريف 56

قطعة 22تجزئة ثليجان صالح  شايب نذيرة 56  

المشروحة 52الطريق الوطني رقم  حمايدية علي 55  
ج المريس.إ.ذ.ش 55 محطة خدمات  عين سينور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
    سدراتة                                    : بلدية 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

والثالث األولاليوم  مواد غذائية عامة سدراتة 65املنطقة احلضرية رقم  مزوز الطيب 66  

 عطايلية حنان
 بلقامسي سليمة

والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة سدراتة 65التجزئة رقم  بن شوية يونس 65  
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة سدراتة 60جتزئة حي السعادة حيمل رقم  لكحل مجال الدين 65  
 5عمارة  RHPسكن  266/  526حي  كباسي فاتح 65

 سدراتة 6رقم 
 مواد غذائية عامة

والثالث اليوم األول  
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة حي مخيسيت سدراتة العشي توفيق 62  
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة سدراتة 55حي عبيد السعيد مدخل س رقم  غضابنية سليم 60  
غذائية عامةمواد  مسكن سدراتة 06حي  طباخ حكيمة 65 والثالث اليوم األول   
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة جتزئة حي السعادة سدراتة بوخنفرة مولدي 65  
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة سدراتة 65شارع السلم رقم  بن شوية نادية 65  
عامة مواد غذائية شارع السلم سدراتة 6التخصيص رقم  قوادرية الشريف 66 والثالث اليوم األول   
66 

والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة حي املستقبل سدراتة بوناب الوردي  

65 
 عون عبد العايل 

 56طريق عني البيضاء رقم  5التحصيص رقم 
 6حمل رقم 

 مواد غذائية عامة
والثالث اليوم األول  

65 

 مناصرية حليمة
قطعة رقم  5رقم جتزئة املنطقة احلضرية اجلديدة 

665 
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة  

والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة شارع الفداء سدراتة بوجالل رابح 65  
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة سدراتة 6556فيفري  55حي  5التجزئة رقم  بن عريوة الوازنة 62  
والثالث اليوم األول مواد غذائية عامة خضراوي أمحد سدراتةحي  بن سي زرارة حبيبة 60  
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مواد غذائية عامة حي املستقبل سدراتة حجاب السعيد 65  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع مواد غذائية عامة شارع الفداء سدراتة كبايب حممد 65  
65 

 بلوطار عبد الرمحان
 50سكن رقم  656التحصيص اإلجتماعي 

 سدراتة
 مواد غذائية عامة

 اليوم الثاين
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم  

56 
 زروال عز الدين

خمل أ رقم  5سكن عمارة  656/556حي 
 سدراتة 26

 مواد غذائية عامة
 اليوم الرابع

ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل  

56 
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مواد غذائية عامة شارع الفداء سدراتة جبابرية منصور  

ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع مواد غذائية عامة شارع الفداء سدراتة أفتيت عزيز 55  
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مواد غذائية عامة حي املعلمني سدراتة مقيدش رضا 55  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع مواد غذائية عامة سدراتة 65حي احلدائق رقم  رزاق حممد الصادق 55  
 اليوم الثاين مواد غذائية عامة سدراتة 660فيفري القطعة  55حي  5التجزئة  رحايلي السعيد 52
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الرابع مواد غذائية عامة خضراوي أمحد سدراتةحي  بن حفصة ياسني 50  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الثاين مواد غذائية عامة شارع اإلستقاللسدراتة لشقر عبد احلكيم 55  
الرابعاليوم  مواد غذائية عامة شارع عبد احلميد إبن باديس سدراتة عيدي ناصر 55 ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم   
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الثاين مواد غذائية عامة شارع السلم سدراتة معاوي حسني 55  
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الرابع مواد غذائية عامة حي السوق سدراتة ذياب حليم 56  



56 
 بوساحة هيثم

 56حصة رقم  6520أوت  56التحصيص 
 اليوم الثاين سدراتة

ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل  

والثالث اليوم األول خمبزة سدراتة 55حي زمزم الساسي رقم  بوطبة بالل 55  

 عطايلية حنان
 بلقامسي سليم

والثالث اليوم األول خمبزة سدراتة 5حي احلدائق رقم  شريف أمحد 55  

والثالث اليوم األول خمبزة التجزئة رقم سدراتة محيداين هشام 55  

والثالث اليوم األول خمبزة شارع الفداء سدراتة زيرق صدام 52  

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين خمبزة شارع االستقالل سدراتة شيالوي زايد 50  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين خمبزة جتزئة حي السعادة سدراتة هشامقرقاح  55  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

55 
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين خمبزة حي شريف السعيد مقابل املستشفى  5حمل رقم  قامسي عبد الغاين   

الرابع اليوم ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل   

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين خمبزة شارع الفداء سدراتة خوالدة مالك  55  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

56 
والثالث اليوم األول خضر وفواكه حي املعلمني سدراتة دبابزة كرمي  

بلقامسي سليمة/ عطايلية حنان  56 
والثالث اليوم األول خضر وفواكه شارع الفداء سدراتة مراحيية حممد  

55 
والثالث اليوم األول خضر وفواكه زاوية شارع صاحل السويف و غضباين صاحل سدراتة طايرحيمانة  

 وناسي محانة 55
 

 سدراتة 55شارع صاحل السويف رقم 
 

ايت اوفروخ لويزة/ابراهيمبومقران  اليوم الثاين خضر وفواكه  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

55 
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين خضر وفواكه حي خضراوي أمحد سدراتة تريش رمانة  

ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  
52 

 بعارة عبد الرحيم
 6506أكتوبر  65للمواشي حي حي السوق القدمي 

والثالث اليوم األول مطعم سدراتة  

بلقامسي سليمة/ عطايلية حنان  
والثالث اليوم األول مطعم سدراتة 6552ماي  65شارع  الشريف حممد 50  
والثالث اليوم األول مطعم سدراتة 6506ديسمب  66شارع  ولد فروخ عبد الكرمي 55  
55 

والثالث اليوم األول مطعم سدراتة 66رقم  شارع اإلستقالل بيدي حكيم  
55 

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مطعم شارع اإلستقاللسدراتة معمري زكية  

ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  
26 

 حي السعادة سدراتة مسعودي رياض
لويزة ايت اوفروخ/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مطعم  

 اليوم الرابع
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل  

26 
 سدراتة 6شارع السلم رقم  بوعالق رفيق

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مطعم  

 اليوم الرابع
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل  

25 
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين مطعم سدراتة 65شارع عبد احلميد بن باديس رقم  رزايقية مليكة  

ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

 
 



 
25 

 حمطة خدمات سدراتةالمنطقة المسماة روكاز  العايشعوالب 
والثالث اليوم األول بلقامسي سليمة/ عطايلية حنان   

لويزةايت اوفروخ /بومقران ابراهيم اليوم الثاين  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

الثالثاليوم  موزع حليب احلي البلدي سدراتة مغزي الشريف 25 بلقامسي سليمة/ عطايلية حنان   
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

ايت كاكي عبد  22
بلقامسي سليمة/ حنان عطايلية اليوم االول موزع حليب بلدية سدراتة اهلل  

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين  

ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين موزع حليب حي عني الكرمة عزاق طارق 20  
ايت اوفروخ لويزة/ /بلهوشات نبيل اليوم الرابع  

بلقامسي سليمة/ عطايلية حنان اليوم االول موزع حليب سدراتة بعارة حممد اهلادي 25  
ايت اوفروخ لويزة/بومقران ابراهيم اليوم الثاين  

 
 
 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 

 خميسة         :  بلدية                                               
                

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

العون المكلف 
 بالمداومة

66 
 مسارة العيد

مخيسة 6القرية اإلشرتاكية رقم   

 مواد غذائية عامة

 اليوم االول 

كرمي حسيبة/بلقامسي شهلة  

الثالثاليوم   
02 

 سعايدية النمشة
 اليوم االول  مشتة قابل الرقبة مخيسة

الثالثاليوم   
والرابع الثايناليوم  5مدخل بلدية مخيسة رقم  صباحيية عبد الرحيم 65  

والرابعاليوم االول  مخيسة مركز مراحيية يوسف 65  

والثالث والرابع والثاين اليوم االول خمبزة مخيسةمباحاذاة دار الثقافة  52حمل رقم  بوجالل شعبان 62 كرمي حسيبة/شهلة بلقامسي   
والثالث والرابع والثاين اليوم االول حمطة وقود بليدة خميسة اونيسي لخميسي 60 كرمي حسيبة/بلقامسي شهلة   

          ترقالت:  بلدية   (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
                

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 اإلجتماعيةالتسمية 

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

66 
 بلدية ترقالت بوغرارةغيدة

 مواد غذائية عامة

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث
االولاليوم  بلدية ترقالت قدادشة عبد الناصر 65 بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   

الثالثاليوم    بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  
بوراس الشريف-بلهوشات نبيل  الثايناليوم  بلدية ترقالت بن ضاوية صاحل 65  

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع
الثايناليوم  بلدية ترقالت مركز شبوط حضرية 65 بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع

 



 بئر بوحوش: بلدية  (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 المكلف بالمداومةالعون  أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري اإلجتماعية

 بئربوحوش مركز مذكور عبد احلميد 66

 مواد غذائية عامة

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم األول  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم األول بئربوحوش 6التجزئة اإلجتماعية رقم  عوالب فتيحة 02  
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  الثالث اليوم  

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل الثايناليوم  مركز بئربوحوش معمري زوهري 65  
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع  

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم الثاين مركز بئربوحوش كرميش حدة 65  
بوراس الشريف -ابراهيم بومقران  اليوم الرابع  

62 
 بلدية بئر بوحوش (رفض اإلستالم)زواوييوسف

 خمبزة
والثاين اليوم االول  بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   

بوراس الشريف -بومقران ابراهيم   الثالث والرابعاليوم   
60 

 بلدية بئر بوحوش م ذ ش و م م احلراكتة
 حمطة خدمات

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول والثاين  
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم االول والثاين  

 
 أم العظائم: بلدية  (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 

 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري اإلجتماعية

 بلدية أم العظائم بومتجت لعماري 66

 مواد غذائية عامة

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل  اليوم األول  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم األول بلدية أم العظائم مرخيش ونيس 02  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم األول أم العظائم 26قطعة رقم  زبريي اجلمعي 65  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم الثاين بلدية أم العظائم تومي مصطفى 65  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم الثاين بلدية أم العظائم زاوي عبد الرمحان 62  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم الثاين أم العظائمبلدية لوندي عبد الرمحان 60  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع

 أم العظائمبلدية بن جبار عمار 65
 خمبزة

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم األول  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم الثاين قطعة أم العظائم 65التحصيص اإلجتماعي رقم  لوح حممد 65  
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  االيوم الرابع حي شوابنية ملبارك أم العظائم سعايدية صربي 65  
 
66 

 أم العظائم 25موقع  26حمل رقم  غلوج عبد السالم
 خضر وفواكه

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم األول  
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث  

 
66 

 أم العظائم 56حمل  6التحصيص الكالسيكي رقم  هاين محودة
بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم الثاين  
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  االيوم الرابع  

65 
 حمطة وقود بلدية ام العظائم زاوي لزهر

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول والثاين  
بوراس الشريف -ابراهيم بومقران  اليوم الثالث والرابع  



 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
          عين سلطان:  بلدية                                               

                

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 التسمية اإلجتماعية

 العون المكلف بالمداومة المداومةأيام  النشاط التجاري العنوان التجاري

66 

 بلدية عني سلطان  بن ناصر داودي

 مواد غذائية عامة

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث
65 

 التحصيص اإلجتماعي بلدية عني سلطان شعباين إمساعيل
بوراس الشريف-نبيلبلهوشات  اليوم االول  

الثالثاليوم    بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  
65 

 مباحاذاة املركب الرياضي 6موقع  6حمل رقم  لبناقرية وداد
بوراس الشريف-بلهوشات نبيل  الثايناليوم   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع
سكن تطوري حمل  50التحصيص اإلجتماعي  مراحي نصرية 65

 بلدية عني سلطان 6رقم 
الثايناليوم  بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع

 حمطة خدمات عني سلطان ش ذ م م 62
بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول والثاين  
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث والرابع

 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
          الزوابي:  بلدية                                               

                

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

 مناع وليد 66
 

 الزوايب مركز
 

 مواد غذائية عامة

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث
65 

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول الزوايب مركز بن حليمة زهرة  
الثالثاليوم    بوراس الشريف -ابراهيم بومقران  

 صحراوي عبد احلق 65
 

 الزوايب مركز
 

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل  الثايناليوم   
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع

65 
الثايناليوم  الزوايب مركز حشيشي بلقاسم بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   

  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الرابع
 حمطة خدمات الزوايب مركز زاوي عبد الرمحان 62

والثايناليوم االول  بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   
  بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث والرابع

 
 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 سافل الويدان: بلدية 

 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري اإلجتماعية

 وطار فؤاد 66
 بوساحة سليم

 سافل الويدان مركز
 تغذية عامة 

بوراس الشريف-بلهوشات نبيل اليوم االول   
بوراس الشريف -بومقران ابراهيم  اليوم الثالث   

65 
 طريق ترقالت سافل الويدان بوساحة سليم

الثاين  اليوم بوراس الشريف-بلهوشات نبيل   
لرابعاليوم ا بوراس الشريف -بومقران ابراهيم    



 
 (8102العيد االضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 

 مداوروش: بلدية                                                
 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة بلدية مداوروش  زماملية ياسر  66

 
عايش علينواوية عادل   

قهرية محمد امين-    
 

 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة حي جبار عمر بلدية مداوروش  مساعدية منية  65
 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة حي عاشوري علي بلدية مداوروش  فارح نبيل  65

65 
سكن تساهمي محل رقم  022/  67حي  ناصي عيسى

 بلدية مداوروش  20
 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة

62 
الشطراالول حصة  20التحصيص رقم  سيوان إسالم 

يطل على ط و  54ماي  20حي  00رقم 

 بلدية مداوروش  07رقم 

 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة

 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة طريق سدراته بلدية مداوروش  بطينة محمد الصغير  06
 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة بلدية مداوروشحي عبد الباقي  بارة مانع  07

65 
بلدية  20حي اإلخوة بوخرشوفة قطعة رقم  بوعلي عبد الحليم 

 مداوروش
 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة

65 
شارع جبهة التحرير الوطني بلدية  عطوط احمد 

 مداوروش 
 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة

 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة حي عاشوري علي بلدية مداوروش  خنفوسي عادل  66
 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة بلدية مداوروش  54ماي  20شارع  رغيسي عبد الغاني  66
 والثالثاليوم الثاين  مواد غذائية عامة تجزئة طبة الجبانة بلدية مداوروش  بن بارش مصطفى  65
 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة حي عباس لغرور بلدية مداوروش  ربايعية عمر  65
 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة حي عاشوري علي بلدية مداوروش مراح جمال  62
قطعة رقم  526التحصيص االجتماعي  بعاطشية لزهر  60

 بلدية مداوروش  22
 االول والرابعاليوم  خمبزة

 اليوم االول والرابع خمبزة شارع االستقالل بلدية مداوروش  التعاونية فالحية السعادة  65
 56: منطقة النشاطات التجارية محل رقم  بوعامين توفيق  65

 بلدية مداوروش 
 اليوم االول والرابع خمبزة

 اليوم االول والرابع خمبزة حي عباس لغرور بلدية مداوروش عبابسية سمير  65
 اليوم الثاين والثالث خمبزة شارع اإلخوة بوعلي بلدية مداوروش  بوتمجت عبد الكريم  56

56 
حي عاشوري علي بالقرب من مفرزة  سديرة محمد الشريف 

بلدية  33البلدي محل رقم  الحرس

 مداوروش 

 اليوم الثاين والثالث خمبزة

 اليوم الثاين والثالث خمبزة حي عباس لغرور بلدية مداوروش  بشيحي نصير  55
مسكن مدخل ب  631حي منزر علي  سمايلي العلواني  55

 بلدية مداوروش 
 اليوم الثاين والثالث خمبزة

 اليوم االول والرابع خضر وفواكه وسط المدينة بلدية مداوروش  ربايعية احمد  55

52 
بلدية  26رقم  631حي علي منزر  لعايب مراد 

 مداوروش 
 اليوم االول والرابع خضر وفواكه

50 
شارع جيش التحرير الوطني بلدية  21 مصباح الباهي 

 مداوروش 
 اليوم الثاين والثالث خضر وفواكه

55 
طريق سدراته  61ماي  21تجزئة  قاسمي مراد

 مداوروش 
 اليوم الثاين والثالث خضر وفواكه

 52حي المحطة الطريق الوطني رقم  شرفي اوريدة  55
 بلدية مداوروش 

 الثالث و الرابع إطعام
 الثالث و الرابع إطعام بلدية مداوروش  52طريق الوطني  رقم  قادري جهيد 55
بلدية  536رقم  61ماي  21تجزئة  فارح ميلود 56

 مداوروش 
 الثالث و الرابع إطعام



 الثالث و الرابع إطعام طريق سدراته بلدية مداوروش  دزيري بشير  56
 الثالث و الرابع إطعام شارع االستقالل  بلدية مداوروش مخاطرية ع الحكيم   55
 الثالث و الرابع إطعام طريق سوق اهراس  بلدية مداوروش  بودهان مبروك  55
 سائر ايام العيد حمطة وقود مداورورش طالب أمحد 55
 سائر ايام العيد حمطة وقود مداوروش علي يوسفاو  52
 سائر ايام العيد حمطة وقود هنج تبسة مداوروش 555 حمل العني 50

 
 

 الراقوبة:   بلدية  (8102عيد االضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة التجاريالنشاط  العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

 الرقوبة  04التحصيص االجتماعي رقم  مرادي نور الدين  66

 مواد غذائية عامة

 سائر ايام العيد

عايش علينواوية عادل   
قهرية محمد امين-    

 

 سائر ايام العيد بلدية الرقوبة  بغنة الزهرة  65

65 
حصة  20التحصيص االجتماعي رقم  معمرية محمد 

 بلدية الرقوبة  20
 سائر ايام العيد

 سائر ايام العيد مشتة الرقوبة القديمة  بلدية الرقوبة  بعاطشية مبروكة  65
 سائر ايام العيد تجزئة االجتماعية بلدية الرقوبة  قروي فاتح  62
 بلدية الرقوبة  معمري وناسة  60

 سائر ايام العيد
 بلدية الرقوبة  جواد معيوف  65

 سائر ايام العيد مشتة عين بوصبع بلدية الرقوبة  بومعزة مبروكة  65

: تجزئة االجتماعية  رقم   بوبعاية عمار  65
 مطعم حصة  الرقوبة  25

 

 51: بمحاذة مقر البلدية رقم   زروالي عمار  66
 بلدية الرقوبة 

 

 

 تيفاش:  بلدية  (8102العيد االضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

66 
بالقرب من الدرك  20محل رقم  بن تريعة محمد

 الوطني بلدية تيفاش 
 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة

عايش علينواوية عادل   
قهرية محمد امين-    

02 
مقابل الساحة العمومية محل رقم  طاوس حميد 

 بلدية تيفاش  20
 اليوم الثاين والثالث مواد غذائية عامة

 والرابعاليوم االول  مواد غذائية عامة قطعة بلدية تيفاش  40تجزئة رقم  بريك توفيق  03

65 
 24العشر سكنات تطورية رقم  زواوي صليحة 

 بلدية تيفاش 
 اليوم االول والرابع مواد غذائية عامة

 سائر ايام العيد خمبزة تيفاش 61التحصيص رقم  بوعروة زبير 62
 سائر ايام العيد خضر وفواكه الساحة العمومية تيفاش 65حمل رقم  بن تريعة عبد اهلل 60

قطعة  25/ 13التحصيص رقم  بشيررحمي  65
 بلدية تيفاش  62رقم 

  إطعام

 521طبة رتبة عين صلبانة رقم   جعفر سمير 65
 بلدية تيفاش 

  

 



 المراهنة: بلدية  (8102األضحى  العيد ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري التسمية اإلجتماعية

 مواد غذائية بلدية المراهنة خذايرية بالل  66

 أيام العيد األربعة
غرايبية  -عبيد هشام 

 -عبيدي كمال  -عزيز 
 بوعشة فتحي

 بن سخري عمار 65
 مواد غذائية بلدية المراهنة

 مواد غذائية بلدية المراهنة بوكبوط صالح 65
 مواد غذائية بلدية المراهنة فراحنة منجي 65
 مواد غذائية بلدية المراهنة بوترعة كلتوم 62
 مواد غذائية بلدية المراهنة ساري عيسى 60
 المراهنة عمارنية اسامة 65

 خمبزة
 المراهنة بورزقة عبد هللا 65

 المراهنة حمزاوي شكري 65

 المراهنة قفاصة العطرة 66

 حمطة وقود املراهنة بوهنشري حممد الشريف 66
 املراهنة عبداوي مسري 65

 املراهنة قناوي منري 65 موزعي حليب
 املراهنة بن عطية لزهر 65

62 
بوهنشير محمد 

 الشريف
 المراهنة

 حمطة وقود
 
 

 
 

 سيدي فرج:   بلدية ( 8102األضحى  العيد ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 
 (8102األضحى  العيد ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 ويالن:  بلدية 

 
اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم

 اإلجتماعية
 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 مواد غذائية بلدية ويالن بن عبود بوعزيز 66

 أيام العيد األربعة
غرايبية  -عبيد هشام 

 -عبيدي كمال  -عزيز 
 بوعشة فتحي

 مواد غذائية بلدية ويالن دريدي حدة 02
 مواد غذائية ويالن بلدية بن عبود بوعزيز 65
  بلدية ويالن دريدي حدة 65

 
 

اإلسم و اللقب أو  الرقم
 التسمية اإلجتماعية

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 مواد غذائية بلدية سيدي فرج برينيس مراد 66

 أيام العيد األربعة
غرايبية  -عبيد هشام 

 -عبيدي كمال  -عزيز 
 بوعشة فتحي

 مواد غذائية بلدية سيدي فرج برينيس امحمد 02
 مواد غذائية بلدية سيدي فرج جالمدة عبد هللا 65
 مواد غذائية بلدية سيدي فرج معايطية عادل 65



 بلدية الحدادة (8102األضحى  العيد ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري اإلجتماعية

 مواد غذائية بلدية الحدادة غريس سفيان 66

 أيام العيد األربعة
غرايبية  -عبيد هشام 

 -عبيدي كمال  -عزيز 
 بوعشة فتحي

 مواد غذائية بلدية الحدادة عرباوي محمد 65
 مواد غذائية بلدية الحدادة سميري حورية 65
 مواد غذائية بلدية الحدادة غريس سمير 65
 مواد غذائية بلدية الحدادة بريك النوي 62
 مواد غذائية بلدية الحدادة زوقاري نعيم 60
 مواد غذائية بلدية الحدادة كرايمية عمر 65
 خمبزة بلدية احلدادة جبلي هالل 65
 خمبزة بلدية احلدادة ماجري هشام 65
 مطاعم بلدية الحدادة عواينية محمد 66
 مطاعم بلدية الحدادة عرباوي سليم 66
 مطاعم بلدية الحدادة زواينية سعد هللا 65
 حمطة وقود بلدية احلدادة نصري عبد الكرمي 65
 احلدادة عبداوي مسري 65

 موزعي حليب
 احلدادة قناوي منري 62

 
 بلدية    أوالد مومن(8102 األضحى العيد ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 

التسمية اإلسم و اللقب أو  الرقم
 اإلجتماعية

 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 مواد غذائية أوالد مومن صميدة فيصل 01
 أيام العيد األربعة

غرايبية  -عبيد هشام 
عبيدي كمال  -عزيز 

بوعشة فتحي -  
65 

 أوالد مومن بوحجرة كمال
 مواد غذائية

 
 

 بلدية  الخضارة (8102األضحى  العيد ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري اإلجتماعية
العون المكلف 

 بالمداومة
 مواد غذائية الخضارة عمايدية فيصل 66

 أيام العيد األربعة
غرايبية  -عبيد هشام 

عبيدي كمال  -عزيز 
بوعشة فتحي -  

 مواد غذائية الخضارة رحامنية فتحي 65
 مواد غذائية الخضارة سديرة نوري 65
 مواد غذائية الخضارة قواسمية المكي 65
 مواد غذائية الخضارة سوايعية عبد الحميد 62
 مواد غذائية الخضارة رزايقية سعد 60
 خمبزة بلدية الخضارة سديرة لخضر 65
 بلدية الخضارة فيصل رحامنية 65

 موزع حليب اخلضارة عبداوي مسري 65
 حمطة وقود الخضارة قواسمية الهادي 66

 



 الحنانشة:بلدية  (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 اإلجتماعية
 العون المكلف بالمداومة أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة ورجيني عماد 66

عتارسية عبد النور , لوكام 
 محمد أمين

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة مسلتي عبد هللا 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة مامين محمد الشريف 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة خذايرية مولدي 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة دوافلية مبارك 62

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة خوايجية عبد الناصر 60

 كافة أيام العيد مخبزة بلدية الحنانشة ماهر جفافلية 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة دوافلية بريزة 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة جفافلية عبد الغاني 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة جفافلية عبد الوهاب 66

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة جفافلية زين العابدين 66

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الحنانشة جفافلية ابراهيم 65

 
 

 الزعرورية:بلدية  (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 اإلجتماعية
 األعوان المكلفون أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 بوناب هناء الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية خلف هللا حسين 66

 بوناب هناء الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية بولصاص بسام 65

 بوناب هناء الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية بشوع فاروق 65

 بوناب هناء الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية بوعيش مراد 65

 بوناب هناء الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية مرابطي كمال 62

 بوناب هناء الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية غيم رياض 60

 بوناب هناء الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية ليلي خميسي 65

 بوناب هناء الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية الزعرورية عمامرية بوبكر 65

 بوناب هناء كافة أيام العيد مخبزة بلدية الزعرورية دايرة محمد الطاهر 65



 (8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 
 أوالد ادريس و عين الزانة : تيبلدي

 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو التسمية 

 اإلجتماعية
 األعوان المكلفون أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس بن دريسي طارق 66

 جمال بوروينة توفيق ,موالكي

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس زروقي عبد القادر 65

 كافة أيام العيد محطة وقود بلدية عين الزانة حمايدية محمد الصالح 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية عين الزانة ثاليجية مختار 65

 الرابع-األول غذائية عامةمواد  بلدية عين الزانة عرجون علي صالح 62

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية عين الزانة بلطيف محمد 60

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية عين الزانة بن علوش ياسين 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية عين الزانة عرجون عبد الرؤوف 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة الزانةبلدية عين  عرجون مسعود 65

 زياني الصادق 66
أوت بلدية  92حي 

 أوالد ادريس
 الرابع-األول مواد غذائية عامة

 كافة أيام العيد محطة وقود بلدية أوالد ادريس دايرة محمد لطفي 66

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس جاليلية مليكة 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس حامدحالب  65

 األول والرابع مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس عايش تونس 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية عين الزانة بن علوش محمد الشريف 62

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية عين الزانة بن نصر أحمد 60

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس لعجال عبد الكريم 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس هذلي لزهر 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس بوعرقوب صالح 65

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس قرفي السعيد 56

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة بلدية أوالد ادريس قطار رشيد 56

 مناجلية عمار 55
التجزئة االجتماعية 

 أوالد ادريس 596
 كافة أيام العيد مخبزة

 

 
 



 تاورة:بلدية ( 8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 التسمية اإلجتماعية

 األعوان المكلفون أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 الرابع-األول مواد غذائية عامة 26قطعة  25تحصيص الوندي  هالة برواق 66

 بورغدة ياسين

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية تاورة دهماني توفيق 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة تاورةشارع مولود فرعون  عطية الشريف 65

 الرابع-األول مخبزة الشارع الرئيسي تاورة بن نجوع لخضر 65

 الرابع-األول مواد غذائية عامة 5216تجزئة أول نوفمبر  نصيب ناصر 62

 الرابع-األول مواد غذائية عامة حي نصايبية أحمد تاورة بن ترية عمار 60

 الرابع-األول مخبزة الفالح بلدية تاورةتحصيص  بن تريعة عمار 65

 حسان رايس 65
تحصيص حصص فردية مفرزة تاورة 

 13غرب 
 الرابع-األول مواد غذائية عامة

 الرابع-األول مواد غذائية عامة بلدية تاورة شمسة الجموعي 65

 الثالث-الثاني مخبزة نوفمبر تاورة 5حي  فداوي فريد 66

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة تاورةبلدية  موساوي رضا 66

 الثالث-الثاني مواد غذائية عامة تجزئة دعاس محمد لخضر تاورة قلدانسي حسن 65

 الثالث-الثاني مخبزة حي مولود فرعون تاورة قرفي سليم 65

 لبادي فؤاد 65
تجميع حصص فردية مفرزة تاورة 

 غرب
 الثالث-الثاني مخبزة

 
 الدريعة:بلدية ( 8102العيد األضحى ) المناوبيناألعوان المكلفين بمراقبة التجار 

 الرقم
اإلسم و اللقب أو 
 التسمية اإلجتماعية

 األعوان المكلفون أيام المداومة النشاط التجاري العنوان التجاري

 مواد غذائية عامة 16نوفمبر  25تحصيص  زياني دراجي 66

أيام العيد 
 األربعة

 قدوار عمار

 مواد غذائية عامة بلدية الدريعة بوشريكة المكي 65

 مواد غذائية عامة بلدية الدريعة خرباشي بلقاسم 65

 مواد غذائية عامة 19:حصة رقم 5229جويلية  21تجزئة  معنصري بوكة 65

 مواد غذائية عامة بلدية الدريعة عقون سليم 62

 دلهوم آسيا 60

( قطعة 592) 25اإلجتماعية الجنان تجزئة 

 مواد غذائية عامة 21:رقم

 مواد غذائية عامة 5216حي أول نوفمبر  بونعامة رابح 65

 الدريعة مزاهدي عمار 65
 محطة خدمات

 



 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 قائمة اإلطارات المسخرين للقيام بمتابعة المداومة 

 على مستوى المديرية خالل أيام عيد  األضحى  8962

 إسم ولقب اإلطار الرتبة تاريخ المداومة رقم الهاتف رقم الهاتف الثابت

 ثاليجية مسعودة  للمنافسة والتحقيقات  اإلقتصادية رئيس محقق رئيسي  والثالث اليوم األول 06.76.86.74.92 925756770780

 مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات  اإلقتصادية  والثالث اليوم األول 95758722722779 925756770780
 مسلتي عامر

 

 مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات  اإلقتصادية  والرابع اليوم الثاني 91710728765760 925756770780
 حكيم عبد الحكيم

 

 مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات اإلقتصادية  والرابع اليوم الثاني 97777719796775 925756770780
 حناشي توفيق

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8102عيد األضحى  قامئة الأعوان امللكفني مبتابعة تنفيذ التجار ملداومة 

 

  

 

 البلدية رقـــم الهاتـــف الرتبة اإلســـم و اللقــــب الرقم
 17.70.82.16.10 رئيس محقق رئيسي للمنافسة ورتي يوسف 10

 سوق أهراس
 17.01.08.00.60 رئيس محقق رئيسي للمنافسة دريدي مصطفى 10
 17.61.10.22.76 مفتش رئيسي للمنافسة هرامزة عبد السالم 10

 المشروحة 
 17.16.61.62.68 رئيس محقق رئيسي للمنافسة ورتي بدر الدين 10
 16.11.18.11.62 رئيس محقق رئيسي للمنافسة سفيانعفيف  10

 سوق أهراس
 17.76.18.71.70 رئيس محقق رئيسي للمنافسة جبار عصام 10
 تاورة 17.12.16.66.01 محق لقمع الغش بورغدة ياسين 10
رئيسي لقمع الغش محقق قدوار عمار 10  الدريعة 17.71.81.68.68 
الغشمفتش رئيسي لقمع  بوناب هناء 10  الزعرورية 17.02.12.76.10 
 17.72.81.61.61 رئيس محقق رئيسي لقمع الغش توفيق بوروينة 01

 أوالد إدريس ،عين الزانة
 17.70.88.20.08 رئيس محقق رئيسي للمنافسة موالكي جمال 00
 17.61.12.06.10 مفتش رئيسي لقمع الغش لعاليبية مراد 00

 17.60.10.76.26 مفتش رئيسي لقمع الغش بن ادريس حفناوي 00 سوق أهراس
 17.70.66.20.81 مفتش رئيسي لقمع الغش رواينية محمد يزيد 00
 17.60.62.26.82 مفتش رئيسي لقمع الغش لوكام محمد أمين 00

 الحنانشة/سوق أهراس 
 17.60.18.61.60 مفتش رئيسي لقمع الغش عتارسية عبد النور 00

 17.70.77.60.82 لقمع الغشمفتش رئيسي  عبيد هشام 00
 المراهنة سيدي فرج ويالن

 الحدادة الخضارة
 اوالد مومن

 17.01.16.07.18 للمنافسةمفتش رئيسي  غرايبية عزيز 00
 17.70.77.60.82 محقق للمنافسة عبيدي كمال 01
00 

 
 17.71.66.88.88 محقق للمنافسة بوعشة فتحي

00 

 
بئر بوحوش  -عين سلطان الزوابي  -سدراتة 17.70.01.00.88 للمنافسةمحقق رئيسي  بومقران ابراهيم

 أم العظائم -تارقالت  -سافل الويدان  -

 

00 
 أيت فروخ لويزة

 مفتش رئيسي لقمع الغش
 سدراتة 17.76.68.00.71

 

 بلهوشات نبيل 00
 مفتش رئيسي لقمع الغش

17.76.67.20.67 
بوحوش بئر  -عين سلطان الزوابي  -سدراتة

 أم العظائم -تارقالت  -سافل الويدان  -

 بوراس الشريف 00
 رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش

17.68.81.28.67 
سافل  -بئر بوحوش  -عين سلطان الزوابي 

 أم العظائم -تارقالت  -الويدان 
 17.76.61.01.88 مفتش رئيسي لقمع الغش بلقاسمي شهلة 00

 خميسة
 17.16.60.80.18 لقمع الغشمفتش رئيسي  كريم حسيبة 00

 17.68.60.08.11 مفتش رئيسي لقمع الغش بلقاسمي سليمة 00
 سدراتة

 17.76.86.06.80 محقق  لقمع الغش عطايلية حنان 00

 17.02.01.76.60 مفتش رئيسي للمنافسة عايش عبد القادر 01

 17.01.00.18.81 محقق للمنافسة قهرية محمد أمين 00 الرقوبة -تيفاش  - مداوروش

 16.10.01.86.70 مفتش رئيسي لقمع الغش نواوية عادل 00

 17.78.68.06.08 مفتش رئيسي للمنافسة حكيم عبد الحكيم 00

 سوق أهراس
 06.76.86.74.92 رئيس محقق رئيسي للمنافسة ثاليجية مسعودة 00

 10.00.71.10.06 مفتش رئيسي للمنافسة حناشي توفيق 00

 16.68.62.62.01 مفتش رئيسي للمنافسة عامرمسلتي  00



 

 

 

 


