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 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة

 
 
 
 
 



 

 (م  د غذ     عام ) 8102  ألضحى  ا     إلمس    لتجا   ملناوبني خالل أ ام عطل  ع    
 س ق أه  س: بل   

 إلسم و   ل ب أو   تس        قم
  قم   سجل   تجا ي    ن  ن   تجا ي  إلجت اع  

(الطريق الجديدة)  2تحصيص الترقوي  ولد معمر محمد رضا 10 8419052أ01   
8415108أ01 محطة الطيران نكار حمدي 18  

ينرقسعيدة زروقي زوجة ز 15 8401009أ84 محطة الطيران   

8481959أ 14 041جت    جنان   تفاح حص   قم  غ يب حم  د 14  
2133222أ22 تجزئة جنان التفاح بوعالق كمال 12  

8482881أ01 19جت    حمط    طري ن  قم غ       ح ة 19  
 8412911أ01 حمط    طري ن م نص ينا ص ي فت ح  زوج   00
  حتص ص جنان   تفاح سكاك أمني 08
 8411314أ01 جنان   تفاح مامني حم        ف 01
2532837 33:تجزئة جنان التفاح الحصة رقم قديري ليلى 04 أ22  

8480033أ91 العالوية-شارع حراث حسناوي  يخميسلكريمو  01  

2132312أ22 46الحصة رقمتجزئة قويسم عبد الحق  حفصي عامر 17  

2121556أ92 تجزئة قويسم عبد الحق نهج حفصي بلقاسم بن وارث جمال 02  

2533520 شارع مساعدية عمارة 21تحصيص قويسم عبد الحق رقم  بن جديد فيصل 09 أ23  

 8419513أ03 حي ق  سم ع    حلق كل  س ع     ن 81
8405191أ99 حي ق  سم ع    حلق م  ي   ساسي 80  
8481201أ19 شا ع حفصي بل اسم 00حي ق  سم ع    حلق جك  ب حم   نصري 88  
8400093أ84 08ع  مسكن 8099حي  سمار مفيدة 81  

2124124أ92 21سكن ع  2399حي  رقيعي ميلود 85  

2532183 الطابق األرضي 92:س رقم 23سكن عمارة  2399حي  موساوي محمد 84 أ22  

 99A2514137 م خل س س ق أه  س 04أمح  ع ا ة  حي د       شا ب ع    حل    81
 8405192أ99   طابق   سفلي س ق أه  س 03حي د       أمح  ع ا ة  قم  عنرتي   س يت 11
8480310أ98 مسكن 339حي  أشو محمد 10  

8408480أ88 كشك محاذي لعمارة الحرس المتنقل عياري هنية 18  

8401000أ81 (مغازة)  CNEPحي تحصيص خزان الماء امتداد  أنور بن سيل 14  

8400803أCNEP 88حي  بافار صباح 11  

8480194أCNEP 01مسكن  419/401حي  عراب يوسف 13  

 8411915أCNEP 01مسكن  419/401حي  جفافل   حم     ساسي 19
 8481454أCNEP 19مسكن  419/401حي  حاجي  ش   51
8480443أ90 إبن رشدحي  عواشرية معيوفة 50  

8400188أ80 حي إبن رشد قواسمية يونس 51  

849439أ94 حي إبن رشد بن تهليل خميسي 54  



 8400099أ84 حي إبن رشد بن بورقعة محمد الهادي 51

 8483019أ91 حي إبن رشد بوليفة عمر 53

8481001أ98 حي إبن رشد جاليلية محمد لخضر 52  

8484891أ00 رشدحي إبن  رزايقية زوجة عمار 59  

8488111أ91 حي إبن رشد شافعي الطيب 41  

(الجامعة)مسكن 099حي  بن سلطان رضوان 40 8401904أ81   

 8481034أ19   طابق  أل ضي س ق  ه  س 18 قم  12مسكن م قع  541حي   ا يب      ف 48
حيتقاطر الف 41 8481800أ90 تحصيص مجردة   

8485191أ12 014قط   حص   019حتص ص جم دة  بن نايب مل ك  45  
8412519أ01 20حص   01  ط  ق     ين  قم  ق اس ع      محان 55  
8401201أ01 01سكن  ط و  قم  031حي  ع   ي عادل 56  
8415992أ01 01سكن  ط و  قم  031حي  مال ك   مسري 57  
8409551أ15 01سكن  ط و  قم  031حي    ة ع      اد  58  
8419119أ01 019حتصص جم دة  01  ط  ق     ين  قم  د   ي    ه ة 59  
 8412353أ01 ه/  تحص ص   رتق ي س  ي مس  د س خما ف  خا   60
 8400311أ92 غل سي   طابق  أل ضي س ق أه  س  RHPسكن  111حي  جاليب ب  ك 10
 8411811أ00 هنج      س و لس ن ق اس  منصف 62
8481231أ10     يبشا ع عتا س    منص  ي ع     غاين 11  
8485911أ12 ك ال بن   س يت  -شا ع عتا س       يب  ب ي  هلادي 15  
 8482110أ00 د       خ خ -جت    س  ي مس  د  بن سا ح ز نب 14
 8489291أ00 حي ح ل    مي شا ب حم   11
 8415252أ01 حي ب  ل صاحل ع  يب خ    13
 8481031أ15 حي ب  ل صاحل غ    س ام 12
8482001أ01 سكن 811حي ب  ل صاحل  بن سلطان صل ح  19  
8483115أ01 س.و.سكن ص 811حي ب  ل صاحل  بن ق    ع     ن 31  
2532816 سكن برال صالح الطابق األرضي 299حي  لمناجلية خليل 30 أ22  

8484389أ99 حي برال صالح حفصي دليلة 38  

8480890أ90 حي برال صالح كحلوش صالح 31  

8403400أ80 حي برال صالح بولعراس توفيق 35  

8404481أ83 حي برال صالح قطار نادية 31  

8480841أ98 حي برال صالح بلفاضل أحمد 33  

8480008أ89 مسكن 899 حي برال صالح بن تومي عبد القادر 32  

 8402332أ11 ب  ل صاحل حف ظ زه ة 21
 8481241أ12 18د ا      قاء  بن مس   مربوك 20
 8401844أ92 س ق أه  س  11حتص ص د ا      ق   قم  مناص    ت ف ق 28
8480844أ01 98حي ديار الزرقاء  مناصرية توفيق 21  

8401914أ10    ق ب حجا    سفلى    ه    ع     ن   25  



8400312أ92 (   ا ك)هنج م غ    بن مشس  بغ  دي 24  
جالبي بريك 21 8488099أ01 حي غلوسي   

 02أ8451945 حي غل سي مج  سا ح  22
8489111أ01 (بن دادة)حي النصر  سحتوت الزين 29  

8403308أ80 (بن دادة)حي النصر  عتارسية محمد 91  

8401109أ83 أكتوبر 80حي  بوترعة عبد الغاني 90  

8400911أ84 سوق أهراسزاوية نهج باتريس لوممبا وموريس أودان  بشاني وفاء 98  

ض محمديلبي 91 8483008أ00 تحصيص الديوان الوطني ألشغال الغابات   

8408110أ88 رباحي نوار نهج طاغست نصيب عبد الحق 95  

2122696أ25 نهج باجي مختار21 رحالي عزالدين 91  

 1418113ب11 ز و   هنج ش حاين ب ري و  ف    ني ع ا  مؤسس  ص  دة 93

8484138أ99 نهج فيكتورهيقو طالبي عزالدين 92  

8401114أ92 شا ع و يت ع      محان ك شا ي ع    حل    99  
8404110أ99 مغازة هنج  ول ن ف رب   طابق  الول زع  ط وناس 011  
8481804أ90 نهج ورتي عبد الرحمان خوالدية عبد الحق 010  

8481980أ99 نهج ويلسن حي الطقطاقية طار مبروك 018  

2131356أ26 القادرشارع األمير عبد  نوري محمد الهادي 011  

2129351أ23 29نهج جيش التحريررقم بوعكاز زوجة يوزمان 015  

2133243أ21 العقيد عميروش رحمون محمد 014  

8401990أ83 أحسن بلعبودينهج  فطار حمزة 011  

 8408301أ92 مصطفى بن ب     شا ع    ن محادي  013
8480158أ14 شا ع شا ب دز      نسي زه   012  
8402193أ11 شا ع     يب بن م   ي م   ج ع   هلل 109  
8481281أ19 (باست  )شا ع سان م ن ك 08 ق   ين     ب 110  
 8484139أ12 هنج  ط ش   سف ح اين منري 000
 84841330أ19 هنج م   س ساب ا هنج ش حاين ب ري س ق  ه  س  و  ن   ع ا  008
 8485521أ12 أحسن بل   دي س ق  ه  سشا ع مل كي      ف و شا ع  ح    ن  ف ق 001
 8412125أ01   طابق  أل ضي س ق  ه  س 00هنج     يب بن م   ي  قم  قابسي ع ا ة 005
 8413941أ04 ه/هنج ز  د   طاه  س سلطاين ح ة 004
 8481894أ13 ه/س 10هنج ع سات        قم  سال ن   حم   001
 8481011أ13 ب   سحي   ف ب   شا ع  الخ ة  حن ل م   ي 003
 8415181أ01 أف  ل 81حتص ص  ك    فتحي 002
 8412852أ01    ق عناب  ماضي بالل 009
8485019أ12 10جت       ق عناب   قط شي ع      ؤوف 081  
 8451241أ02 س ق أه  س 10سكن تط  ي باو    حلص   قم  89حتص ص  ب   س فا  ة 080
8480341أ93 حي باولو رزاب حسان 088  

 8480338أ11 ه/هنج ع      محان بن سامل س 15حي    الو     ض   من اين  س   س  ح ة 081



 8480315أ11 شا ع ع      محان بن سامل ش الن   ناص  085
 92 8400553أ حي    الو   بن ن ن  م سى 084
 8411411أ05 ح   ش ع     لط ف س ق أه  س ع  يب مل ك  081
 8411432أ05 10 مل حل   10جت     ملنط    نكاز زوج  عام مل ك   083
 8411114أ05 حي   ل ز ذه ان بل اسم 082
 8414891أ05 حتص ص  ملنط    ألوىل  مل حل   ألوىل س ق أه  س شايب ع     غاين 089
 8413494أ04 41 ملنط    حلض      ثان   حص   11  تحص ص  قم  و يت  س ا 011
 8409314أ15 حي  هل  ء     ل مامني ضحاك زوج  131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
 اإلجتماعية

 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري

8400109أ  92 س   ت  11 ملنط    حلض     قم  م وز   ط ب 10  
8483195أ  01 س   ت  11  تج     قم  بن ش      نس 18  
8418031أ  08 س   ت  11جت    حي   س ادة حي ل  قم   كحل مجال     ن 11  
 8411030أ  05 س   ت  0 قم  2ع ا ة  RHPسكن  411/  841حي  ك اسي فاتح 15

8413304أ  04 حي مخ سيت س   ت      ي ت ف ق 05  
8411484أ  01 س   ت  58حي ع      س    م خل س  قم  غضابن   سل م 06  
-8401440أ  10 مسكن س   ت  11حي    اخ حك    07  

8414131أ  05 جت    حي   س ادة س   ت  ب خنف ة م   ي 12  
8412329أ  01 س   ت  01شا ع   سلم  قم  بن ش    ناد   19  
8484119أ  12 شا ع   سلم س   ت  0  تخص ص  قم  ق  د         ف 01  
8488421أ  13 حي  ملست  ل س   ت  ب ناب     دي 00  
8415580أ 01 0حمل  قم  81   ق عني     ضاء  قم  8  تحص ص  قم  ع ن ع      ايل  08  
8410248أ  00 013قط    قم  8     ة  قم جت     ملنط    حلض     مناص    حل    01  
8405131أ  99 شا ع   ف  ء س   ت  ب جالل   بح 05  
8413019أ  04 س   ت  0930ف ف ي  85حي  5  تج     قم  بن ع   ة     زن  04  
8401159أ  93 حي خض  وي أمح  س   ت  بن سي ز   ة ح     01  
8402129 أ 18 حي  ملست  ل س   ت  حجاب   س    03  
8401803أ  92 شا ع   ف  ء س   ت  ك ايب حم   02  
8411198أ  08 س   ت  91سكن  قم  010  تحص ص  إلجت اعي  بل  ا  ع      محان 09  
8401941أ  92 س   ت  40خمل أ  قم  3سكن ع ا ة  081/881حي  ز و ل ع      ن 81  
8401024أ  92 شا ع   ف  ء س   ت  ج اب    منص   80  
8418428أ  08 شا ع   ف  ء س   ت  أفت ت ع    88  
8408849أ  92 حي  مل ل ني س   ت  م   ش  ضا 81  
8412554أ  01 س   ت  12حي  حل   ق  قم   ز ق حم     صادق 85  
8419910أ  03 س   ت  001ف ف ي    ط    قم  85حي  5  تج     قم   حا لي   س    84  
8401528أ  10 خض  وي أمح  س   ت حي  بن حفص   اسني 81  
8411381أ  01 شا ع  إلست ال س   ت       ع    حلك م 83  
8401281أ  92 شا ع ع    حل    إبن باد س س   ت  ع  ي ناص  82  
-8411110أ  00 شا ع   سلم س   ت  م اوي حسني 89  
8405221أ  99 حي   س ق س   ت  ذ اب حل م 11  
8415843أ  01 س   ت  91حص   قم  0941أوت  81  تحص ص  ب ساح  ه ثم 10  

 



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

 بلدية أم العظائم:بلدية 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8403301أ  18 بل    أم    ظا م ب متجت    ا ي  10  
8401043أ  11 بل    أم    ظا م م خ ش ون س  02  
8403211أ  18 أم    ظا م 41قط    قم  زبريي     ي 11  
8401832أ  11 بل    أم    ظا م ت مي مصطفى  15  
8408548أ  92 بل    أم    ظا م ز وي ع      محان 14  
8411359أ  04    ظا مأم بل      ن ي ع      محان 11  
8413918أ  04 أم    ظا م 12  تحص ص  إلجت اعي  قم  بن ج ا  ع ا  13  

 
 

 

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

 بئر بوحوش: بلدية 
 

 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8401514أ  93 بئ ب ح ش م ك  مذك   ع    حل    10
 8481805أ  19 بئ ب ح ش 0  تج     إلجت اع    قم  ع الب فت ح  02
 8483411أ  01 م ك  بئ ب ح ش م   ي زوهري 11
 8411205أ  04 م ك  بئ ب ح ش ك م ش ح ة 15

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

 

 خميسة:  بلدية 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
مخ س  0        إلشرت ك    قم  مسا ة       10 8400839أ  14   
8481912أ  12 م ت  قابل    ق   مخ س  س ا       ن    18  
8400593أ  11 5م خل بل    مخ س   قم  ص احي   ع      ح م 11  
8410941أ  00 مخ س  م ك  م  حي     سف 15  

 
 



 (مواد غذائية عامة) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 سافل الويدان:   بلدية 

 رقم السجل التجاري التجاريالعنوان  اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8489818أ  00 سافل       ن م ك  و ا  فؤ د 10
 8481435أ  14    ق ت قا ت سافل       ن ب ساح  سل م 02

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

 ترقالت:   بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلجتماعية اإلسم و اللقب أو التسمية الرقم
 8404214أ  11 بل    ت قا ت ب غ   ةغ  ة 10
 8484341أ  19 بل    ت قا ت ق  دش  ع     ناص  18
 8409199أ  11 بل    ت قا ت بن ضاو   صاحل 11
 8489145أ  00 بل    ت قا ت م ك  ش  ط حض    15

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

 عين سلطان:  بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8401480أ  92 بل    عني سلطان  بن ناص  د ودي 10  
8488954أ  13   تحص ص  إلجت اعي بل    عني سلطان ش  اين إمساع ل 18  
8412531أ  01 مباحاذ ة  مل كب     اضي 0م قع  0حمل  قم    ناق    ود د 11  

سكن تط  ي  11  تحص ص  إلجت اعي  م  حي نصرية 15
 بل    عني سلطان 0حمل  قم 

 8413015أ  04

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

 

الزوابي:  بلدية   
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8483294أ  01    و يب م ك  مناع و    10
 8410105أ  00    و يب م ك  بن حل    زه ة 18
 8481455أ  14    و يب م ك  صح  وي ع    حلق 11
 8400113أ  92    و يب م ك  ح   ي بل اسم 15

 
 



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

 مداوروش :دائرة
  مداوروش: بلدية            

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
بلدية  10قطعة رقم  10التحصيص االجتماعي  مباركي لحمني  10

 مداوروش 

 9862352أ  01

 9862582أ  01 بلدية مداوروش  زماملية ياسر  18

 9860190أ  00 التحصيص االجتماعي الثاني بلدية مداوروش  دلفي الطاهر  11

 9801620أ  01 حي جبار عمر بلدية مداوروش  مساعدية منية  15

 9801638أ  01 حي عاشوري علي بلدية مداوروش  فارح نبيل  14

بلدية  10سكن تساهمي محل رقم  911/  13حي  ناصي عيسى 06

 مداوروش 

 9866100أ  09

حي  09الشطراالول حصة رقم  16التحصيص رقم  سيوان إسالم  07

 بلدية مداوروش  03يطل على ط و رقم  08ماي  15

51  5196252 

 9801529أ  25 طريق سدراته بلدية مداوروش  بطينة محمد الصغير  12

 9860399أ  06 حي عبد الباقي بلدية مداوروش بارة مانع  19

 9801202أ  25 حي منزر علي بلدية مداوروش بركان زوليخة  01

بلدية  15حي اإلخوة بوخرشوفة قطعة رقم  بوعلي عبد الحليم  00

 مداوروش

 9860016أ  06

 9801151أ  19 بلدية مداوروش  18حصة رقم  10تجزئة رقم  لعايب وليد  08

 5195259   56 شارع جبهة التحرير الوطني بلدية مداوروش  عطوط احمد  01

 9865832أ  03 حي عاشوري علي بلدية مداوروش  خنفوسي عادل  05

 9803653أ  10 بلدية مداوروش  08ماي  15شارع  رغيسي عبد الغاني  04

 9805826أ  16 تجزئة طبة الجبانة بلدية مداوروش  بن بارش مصطفى  01

بلدية  01الشطر الثاني رقم  13تجزئة رقم  قادري مبروك  03

 مداوروش 

 9892950أ  00

 9863290أ  08 حي عباس لغرور بلدية مداوروش  ربايعية عمر  02

 9865808أ  03 حي عاشوري علي بلدية مداوروش مراح جمال  09

 9865800أ  03 بلدية مداوروش  19الحصة رقم  08ماي  15تحصيص  مرابطي نور الدين  81

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

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

  اش  تيف:  بلدية 
اإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم

 اإلجتماعية
 رقم السجل التجاري التجاريالعنوان 

بالقرب من الدرك الوطني بلدية  19محل رقم  بن تريعة محمد 10

 تيفاش 

 9895016أ  01

بلدية  16مقابل الساحة العمومية محل رقم  طاوس حميد  02

 تيفاش 

 9891209أ  01

  9891935أ  01 قطعة بلدية تيفاش  86تجزئة رقم  بريك توفيق  03

 9891221أ  01 بلدية تيفاش  18العشر سكنات تطورية رقم  زواوي صليحة  15

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

  قوبةاالر :   بلدية    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 98قطعة رقم  10التحصيص االجتماعي رقم  مرادي نور الدين  10

 بلدية الرقوبة 

 9863316أ  00

 9800861أ  25 بلدية الرقوبة  بغنة الزهرة  18

بلدية  12حصة  10التحصيص االجتماعي رقم  معمرية محمد  03

 الرقوبة 

 9891225أ  18

 9890291أ  13 مشتة الرقوبة القديمة  بلدية الرقوبة  بعاطشية مبروكة  15

 9893150أ  12 بلدية الرقوبة  10تجزئة االجتماعية رقم  قروي فاتح  

 9899090أ  13 بلدية الرقوبة  معمري وناسة  

 9868605أ  00 بلدية الرقوبة  جواد معيوف  

 9890009أ  15 مشتة عين بوصبع بلدية الرقوبة  بومعزة مبروكة  

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



  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 92تجزئة رقم  بلفار زكية

11 
 12A2532350 قرية وادي الداموس عناب فتحي

15 
2121635أ99 وادي الكبريت مركز توماري زيدان  

14 
 11A2531927 وادي الكبريت مركز رتيتي لحسن

 

 

 

 القائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام عطلة عيد  ألضحى 8102

 المراهنة :دائرة
  م غ ع  المراهنة: بلدية                     

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

2169421أ25 بلدية المراهنة خذايرية بالل   

18 
 بن سخري عمار

 بلدية المراهنة
2123136أ25  

 بوكبوط صالح 11
 بلدية المراهنة

2136363أ23  

 فراحنة منجي 04
 بلدية المراهنة

2135465أ24  

 بوترعة كلتوم 14
 بلدية المراهنة

2132265أ24  

 ساري عيسى 11
 بلدية المراهنة

2133222أ21  
 
 

 
 

  8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

                سيدي فرج:   بلدية    
 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2122223أ94 بلدية سيدي فرج برينيس مراد 10  

2133333ا23 بلدية سيدي فرج برينيس امحمد 02  

2133125ا23 بلدية سيدي فرج جالمدة عبد هللا 11  

2136235ا23 بلدية سيدي فرج معايطية عادل 15  



 
 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  ويالن : بلدية                    
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2122239ا25 بلدية ويالن بن عبود بوعزيز 10  

2134222ا26 بلدية ويالن دريدي حدة 02  

2122239ا25 بلدية ويالن بن عبود بوعزيز 10  

2134222ا26 بلدية ويالن دريدي حدة 02  

 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  م غ ع       الحدادة:  بلدية               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2125455أ22 بلدية الحدادة غريس سفيان 10  

 2126222ا95 الحدادة بلدية عرباوي محمد 18

11 
2169232ا23 بلدية الحدادة سميري حورية  

2162222ا25 بلدية الحدادة غريس سمير 15  

14 
2132363ا23 الحدادةبلدية  بريك النوي  

2132316ا24 بلدية الحدادة زوقاري نعيم 11  

2129522ا25 بلدية الحدادة كرايمية عمر 13  

 
  أوالد مومن:   بلدية               
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2123422أ  92 أوالد مومن صميدة فيصل 01  

2122499أ96 أوالد مومن بوحجرة كمال 18  

 
  م غ ع    الخضارة:  بلدية                  
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2134924أ26 الخضارة عمايدية فيصل 10

 2123423أ22 الخضارة رحامنية فتحي 18

 2123332ا92 الخضارة سديرة نوري 11

 2132516ا23 الخضارة قواسمية المكي 15

 2133262ا21 الخضارة سوايعية عبد الحميد 14



 2125923ا92 الخضارة رزايقية سعد  11

 
 
 
 
 
 
 

  8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  المشروحة: بلدية                
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8480810أ93 عين سينور طار العربي 10  

8418311أ08 سينور عين 24محاذي ط و  روابحية محمد العربي 18  

عين سينور المشروحة 81طريق وطني رقم  رحاب صالح 03 8488482أ11   

2136322أ23 تحصيص عتيق علي قرقوري عبد الحليم 15  

8415351أ01 حي سيدي إبراهيم المشروحة عباس غنية 05  

8403119أ10 شارع اول نوفمبر نبيلي نورالدين 06  

2515587 سينور شارع بوسيف صالح عين حاسي لزهر 13 أ99  

2133634أ23 المشروحة حزايمية مقداد 12  

 2125545أ22 المشروحة مركز مفتاح عصام 19

8411531أ01 عين سينور حزايمية حمة 01  

 رحال السعيد 00
شارع جبهة التحرير  24:طريق الوطني رقم

 الوطني عين سينور
2525238 أ92  

2216شارع أول نوفمبر  قرايرية عبدالمجيد 08  2520582 أ91  

8484414أ19 سردوك بوجمعة بوكلوهة أحمد 01  
2532075 حي سيدي إبراهيم حزايمية عبدالحافظ 05 أ22  

حي سيدي إبراهيم المشروحة أ90 سحتوت مراد 04 8481834أ90   

2129662أ23 المشروحة 24الطريق الوطني رقم  كافي بولعراس 01  

المشروحةحي ناصري حسين  سالطنية عبد الوهاب 03 8404149 أ83   

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
             الحنانشة:   بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8408088أ88 بلدية الحنانشة دوافلية بريزة 10  

8481400أ90 بلدية الحنانشة دوافلية جالل 18  

8488988أ01 بلدية الحنانشة دوافلية مبارك 11  

8488413أ91 بلدية الحنانشة مسلتي عبد هللا 15  

8480331أ90 بلدية الحنانشة مامين محمد الشريف 14  

8489191أ01 بلدية الحنانشة ورجيني عماد 11  

8481111أ98 بلدية الحنانشة جفافلية إبراهيم 13  

8489803أ93 بلدية الحنانشة جفافلية زين العابدين 12  

8488040أ10 بلدية الحنانشة جفافلية عبد الغاني 19  

8489134أ01 بلدية الحنانشة جفافلية عبد الوهاب 01  

8480888أ90 بلدية الحنانشة خذايرية موادي 00  

8408018أ88 بلدية الحنانشة خوايجية عبد الناصر 08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 أوالد إدريس :دائرة

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

 قرفي السعيـــــــــــد
2132199أ23 اوالدادريسبلدية   

02 
 جاليلية مليكة

2169512أ25 بلدية اوالدادريس  

03 
 قطار رشيد

2134152أ26 بلدية اوالدادريس  

14 
 بوعرقوب صالح

2124922أ92 بلدية اوالدادريس  

13 
 عبد القادرزروقي 

2129493أ91 بلدية اوالدادريس  

12 
 لعجال بغدادي

2133336أ21 بلدية اوالدادريس  

19 
 عجال عبد الكريم

2124234أ92 بلدية اوالدادريس  

01 
 هذلي لزهر

 بلدية اوالدادريس
2136223أ23  

00 
 بن دريس طارق

 بلدية اوالدادريس
2135629أ24  

08 
2122621أ25 اوالد ادريس مركز ضيفي سناني  

01 
2527090 14أوت  29حي  زياني الصادق أ29  

 

 8102 ألضحى  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
2133323أ21 عين الزانةبلدية   

18 
 بن علوش محمد الشريف

2131232أ26 بلدية عين الزانة  

11 
 مختارثاليجية 

2121252أ95 بلدية عين الزانة  

15 
 في عماربن صا

2122544أ95 بلدية عين الزانة  

14  
 بن نصر احمد

2135292أ24 بلدية عين الزانة  

11 
 عرجون عبد الرؤوف

2169915أ23 بلدية عين الزانة  

13 
 بن ضو بلعيد

2169399أ25 بلدية عين الزانة  

12 
 13A2533982 294:رقمتحصيص هواري بومدين  بن لطيف أمال

19 
 05A2521363 292:تجزئة هواري بومدين رقم بن علوش ياسين

 
 



 
 

 
  (م غ ع) 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  تاورة                 :  بلدية 

 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8481004أ89 بلدية تاورة شمسة الجموعي 10  

8408994أ88 بلدية تاورة هوشاتي الشريف 18  

8480001أ00 بلدية تاورة سيساوي التليلي 11  

15 
2136322أ23 تاورة  بلدية موساوي رضا  

14 
2123134أ93 حي الوندي تاليلية سعاد  

11 
2517583 تجزئة دعاس محمد لخضر قلداسني حسين أ92  

13 
2521717 33:حصة رقم 93:حي النصر رقم بشاشحية رشيد أ94  

8480911أ89 بلدية تاورة دهماني توفيق 12  

2521717 33:حصة رقم 93:حي النصر رقم بشاشحية رشيد 19 أ94  

2123334أ22 بلدية تاورة سيساوي التليلي 01  

2510676 بلدية تاورة زيراوي عمر 00 أ25  

08 
2518543 حي السطحة موساوي محمد أ93  

01 
 05A2520924 حي مزارة عبدالقادر طريق المستشفى نصايب رفيق

05 
 99A2514737 92:حي نصايبية أحمد رقم بن ترية عمار

8483330أ91 بلدية تاورة معارفية منير 04  

 شخماية مباركة 01
قطعة رقم  6422تحصيص تاورة شرق 
23 

2533648 أ23  

2515203 المقبرةشارع طريق  بوشارب رابح 03 أ22  

 بوكحيلي زليخة 02
( 2)تجميع حصص فردية تاورة شرق 

 94:رقم 33
2522360 أ94  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
  الزعرورية:   بلدية              

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

2123333أ22 بلدية الزعرورية بولصاص بسام  

18 
2131213أ26 بلدية الزعرورية خلف هللا حسين  

11 
2122321أ91 بلدية الزعرورية جلولي مسعود  

15 
2515908 شارع دريسي الطيب بوعيش مراد أ99  

14 
 بشوع فاروق

تجمع حصص فردية  211حصة  42القطعة رقم
 12A2532375 يطل على شارع دباسي ابراهيم 91-92مفرزة 

11 
2132256أ22 بلدية الزعرورية غيم رياض  

13 
 مرابطي كمال

تجميع  221حصة  42حي دباسي ابراهيم قطعة 
 14A2536359 الى  92من  91-93حصص فردية مفرزة رقم 

12 
2515947 بلدية الزعرورية عمامرة بوبكر أ99  

19 
2511086 بلدية الزعرورية ليلي خميسي أ25  

 
  8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

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

 13A2534313 16نوفمبر  92تحصيص  زياني دراجي

18 
2514305 الدريعةبلدية  بوشريكة المكي أ22  

11 
2122963أ25 بلدية الدريعة خرباشي بلقاسم  

15 
 10A2528566 12:حصة رقم 2242جويلية  91تجزئة  معنصري بوكة

14 
2122623أ94 بلدية الدريعة عقون سليم  

11 
 دلهوم آسيا

( قطعة 224) 92تجزئة اإلجتماعية الجنان 
2522454 25:رقم أ94  

13 
2511118 2216نوفمبر حي أول  بونعامة رابح أ25  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 نشاط الخبازة

 
 
 
 
 



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

  سوق اهراس: بلدية                                    

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8482300أ00 5هنج ع  جي   حم    قم  مربوك خمل ف 10
2133623أ21 أكتوبر23حي  دايرة عمار 18  

 2534702أ  01 بلدية سوق أهراس 13تحصيص بوحجار السفلى رقم  شايب فتحي 11

 8411458أ  01 سوق أهراس  واد الزرقة شارع بوغاني لمياء 15
 8484985أ  19 أ/س 10حصة رقم  شارع حفصي بلقاسم قويسم عبد الحق تجزئة عايش علي 14
11 

 حرفي تحصيص مجردة طريق الزعرورية بريكي شكري

8411855أ  05 زاوية نهج قالمة و نهج لطرش يوسف سوق أهراس جاليلية مختار 13  

2122323أ  91 تيفاش 62قطعة رقم  13/92التحصيص رقم  بروك حمه صالح 12  

 8413511أ04 نهج عبد الرحمان بن سالم فطار سيف الدين 19

 8411131أ  01 بلدية سوق أهراس 04نهج عبد العزيز قادر رقم  بوطويل ثلجة 01

00 
2519333 تجزئة طريق تونس البرج الكبير شياحي خالد أ96  

08 
2122245أ25 نهج االستاذ عوايدية رحموني إبراهيم  

يوزمان و أخوهشركة تضامن  01 سوق أهراس 53رقم اإلخوة بوراس  نهج  1418021ب99   
 8415581أ  01 مسكن سوق أهراس 811حي برال صالح  بوعالق محمد 05

 8410805أ01 سوق أهراس 819تحصيص سيدي مسعود قطعة  مجامعية سليم 04
01 

 629991522 عتارسية العربي بوكلوهة الطاهر
 8405131أ99 النشاطات التجاريةمنطقة  قريشي لخضر 03

 8411111أ  08 سوق أهراس 051رقم تعاونية الفتح الحصة جنان التفاح  جزئةت زاوي محمد 02
 8411510أ  00 سوق أهراس  18العالوية شارع عبد الرحمان بن سالم رقم حي  خواللي محمد صالح 09
 8403893أ  10 سوق أهراس 53نهج اإلسمنت الحصة رقم  نادرية ابراهيم 81

 8414412أ  05 حي قويسم عبد الحق سوق أهراس عيساوي عبد الحق 80

  8404210أ  11 وق أهراسس 10رقم  12سكن شغل األراضي  541/8811حي  نجار هشام 88
 8418309أ  08 سوق أهراس 89عبان رمضان رقم نهج  خوايجية صبري 81
 8411131أ  01 بلدية سوق أهراس 04نهج عبد العزيز قادر رقم  بوطويل ثلجة 85

 8411504أ  00 أ/س 10رقم ونهج الهالل المدخل الرئيسي مولود فرعون نهج  عنتري محمد 84
81 

2519333 تجزئة طريق تونس البرج الكبير شياحي خالد أ96  
 50/10 8411510أ  00 الجامعة 12مخطط شغل االراضي  دالجي فيصل 83

28 
 2535147أ  05 سوق أهراسسيدي مسعود تحصيص  تيطاو يوسف

 8412134أ01 نهج موريس أودان 14 بن ضيف هللا ياسين 29



03 
2134322أ26 نهج الحدائق بوجالل نوار  

 8408189أ92  1700 جعفر عبد الكريم 10

 8411388أ05 حي ابن رشد غراري عبد القادر 18

 8411324أ  01 أهراسسوق  04حصة ريق عنابة بمحاذاة ط خذايرية وليد 11
 8410111أ  00 أ/س 18قطعة حصة  43تحصيص طريق بوحجار السفلى  بوسيف ياسين 15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 سدراتة: بلدية 
 رقم السجل التجاري التجاريالعنوان  اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8482318أ  00 س   ت  51حي زم م   ساسي  قم  ب     بالل 10  
8483041أ  01 س   ت  5حي  حل   ق  قم  ش يف أمح  18  
8483302أ  01 س   ت (  ZHUN 228)  8  تج     قم  مح   ين ه ام 11  
8450053أ  02 شا ع   ف  ء س   ت  ز  ق ص  م 15  
8411111أ  08 شا ع  الست الل س   ت  ز   ش الوي  14  
8413119أ  04 جت    حي   س ادة س   ت  ق قاح ه ام 11  
8411998أ  01 حي ش يف   س    م ابل  ملست فى  5حمل  قم  قامسي ع     غاين  13  
8482411أ  01 شا ع   ف  ء س   ت  خ    ة ما ك  12  

 

 (مخابز) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بلدية أم العظائم:بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 8418913أ  08 قط   أم    ظا م 13  تحص ص  إلجت اعي  قم    ح حم   10
 8480112أ  14 حي ش  بن   مل ا ك أم    ظا م س ا     صربي 18

 

 (مخابز) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 بئر بوحوش: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم

 ز وي   سف   ط ب 10
من خمطط  93  تج ع    ل ي  قم 

 س نات سك نسلت بل    بئ ب ح ش
 8411901أ  04

 

 (مخابز) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 خميسة:  بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8484052أ  12 مخ س مباحاذ ة د     ث اف   14حمل  قم  ب جالل ش  ان 10  

 
 
 
 
 



 (مخابز)8102 ألضحى  عطلة عيدالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين خالل أيام 

  مداوروش: بلدية                                                   
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
بلدية  44قطعة رقم  296التحصيص االجتماعي  بعاطشية لزهر  10

 مداوروش 
 2134659أ 26

 : ح / ب  شارع االستقالل بلدية مداوروش  التعاونية فالحية السعادة  92
9993  /62229 

بلدية  26: منطقة النشاطات التجارية محل رقم  بوعامين توفيق  93
 مداوروش 

 2123543أ  29

 2132564أ  22 لغرور بلدية مداوروشحي عباس  عبابسية سمير  15

 2131233أ  26 شارع اإلخوة بوعلي بلدية مداوروش  بوتمجت عبد الكريم  14

حي عاشوري علي بالقرب من مفرزة الحرس  سديرة محمد الشريف  11
 بلدية مداوروش  33البلدي محل رقم 

 2136236أ  23

 2132216 أ 24 حي عباس لغرور بلدية مداوروش  بشيحي نصير  13

مسكن مدخل ب بلدية  631حي منزر علي  سمايلي العلواني  12
 مداوروش 

 2125349أ  22

 
  تيفاش: بلدية                                                     

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2131952أ  26 تيفاش 63التحصيص رقم  بوعروة زبير 10  

 
 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

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

2122691أ22 المراهنة اسامة عمارنية  

18 
2135334أ24 المراهنة بورزقة عبد هللا  

11 
2121552أ 92 المراهنة حمزاوي شكري  

15 
2132262أ24 المراهنة قفاصة العطرة  

 
 
 
 
 
 
 



 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 الحدادة :دائرة
  الحدادة:  بلدية                                              
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2462622أ 22 بلدية الحدادة جبلي هالل 10  

 2133239أ 23 بلدية الحدادة ماجري هشام 18

 
 

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

2123343أ  92 بلدية الخضارة سديرة لخضر  

18 
2129263أ96 بلدية الخضارة فيصل رحامنية  

 
 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 المشروحة :دائرة
  المشروحة: بلدية                          

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

 حمدي الشريف تحصيص ثليجان ساسي ذهبي

18 
9192295ب25 تجزئة بوسيف صالح عين سينور الخبز الذهبي اإلخوة جالبي  

11 
2169332أ23 تحصيص نصري حسين حمدي الشريف  

15 
2520857 قطعة 49تجزئة ثليجان صالح  شايب نذيرة أ91  

 

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

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

2169235أ23 بلدية الحنانشة جفافلية ماهر  

 
 
 
 



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

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

2131921أ26 حي طيبي إبراهيم لبادي شيرين  

18 
2126333أ22 تاورة 12تحصيص الفالح حصة رقم  بن تريعة عمار  

11 
 بطاقة حرفي الشارع الرئيسي تاورة بن جوع لخضر

15 
2521345 تاورة حي مولود فرعون قرفي سليم أ91  

14 
 لبادي فؤاد

 2مفرزة تاورةتجميع حصص فردية 
2132336أ23 21قطعة طابق ارضي حصة  13غرب   

11 
39259/6295 حي اول نوفمبر بلدية تاورة فداوي فريد  

 

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

2134942أ26 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
 24قطعة حصة  226التجزئة االجتماعية 

2139254أ22 اوالدادريس  

 

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

 ادريس بن صافي
 قطعة الرحبة 39تجزئة 

2123656أ92  

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 خضر وفواكه

 
 
 
 
 



 
 

 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 خضر وفواكه سوق أهراس :ةـــــبلدي

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2133226أcnep 21حي  مسان صبري 10  

02 
 11A2531585 93:نهج زيغوت يوسف رقم بولحراس عبد المجيد

2132361أ23 العقيد عميروش حدة بن فطوم سودة 03  

2132636أ23 سكن2399حي  تاليلية اسحاق 04  

2122925أ25 شارع فيكتور هيقو بولعراس منصور 05  

06 
2132599أ22 شارع احسن بلعبودي زيد عبدهللا  

13 
2122492أ 93 52حصة 24الطريق الوطني رق بن تريعة رابح  

12 
2122296ا22 نهج أحسن بلعبودي مراد عبد هللا  

19 
2125231أ92 نهج أحسن بلعبودي ركاب صبري  

2126542أ22 نهج محمد خميسيي25 قاطر محمد 01  

 حفصي صبري 00
سيدي  242التحصيص الترقوي 

 أ/مسعود الشطر الثاني س
2169553أ25  

 فقير عصام 08
( سكانسكا)منطقة النشاطات التجارية 

 أ/س
2132222أ23  

2169641أ23  / تحصيص حي جنان التفاح  كحيل محمد عالء الدين 01  

2169636أ23  / حي درايعية احمد  فقير عمار 05  

2132321أ23  / نهج مولود فرعون  حمروني طارق 04  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (خض  و ف  كه )  8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 سدراتة: بلدية 
 التجاريرقم السجل  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8413182أ  01 حي  مل ل ني س   ت  دباب ة ك مي 10  
8411021أ  05 شا ع   ف  ء س   ت  م  حي   حم   18  
8401498أ  93 ز و   شا ع صاحل   س يف و غض اين صاحل س   ت   ا  حي ان  11  
8401130أ  11 س   ت  11شا ع صاحل   س يف  قم  وناسي محان  15  
8410140أ  00 خض  وي أمح  س   ت حي  ت  ش  مان  14  

 
 (خض  و ف  كه ) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 بلدية أم العظائم:بلدية 
 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8413122أ  04    ظا مأم  43م قع  41حمل  قم  غل ج ع     سالم 10  
8405323أ  99 أم    ظا م 81حمل  0  تحص ص   كالس كي  قم  هاين مح دة 18  

 
 8102 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 مداوروش :بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 2124233أ  92 وسط المدينة بلدية مداوروش  ربايعية احمد  10

 2169322أ  25 مسكن الطابق األرضي مداوروش  15/ 222حي  تناون وليد  18

  2136222أ  23 بلدية مداوروش  26رقم  631حي علي منزر  لعايب مراد  11

 2134122أ  26 شارع جيش التحرير الوطني بلدية مداوروش  95 مصباح الباهي  15

 2135993أ  21 بلدية مداوروش   Bمحل  22حي المعلمين رقم  مصباح بالل  14

 2121563أ  92 طريق سدراته مداوروش  61ماي  95تجزئة  قاسمي مراد 11

 تيفاش :بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
  2132522أ  22 الساحة العمومية بلدية تيفاش  92محل رقم  بن تريعة عبد هللا 10

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المطاعم

 
 
 
 
 



 
 

 (إطعام)  8302 ألضحى  أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

  سوق أهراس :بلدية
 السجل التجاريرقم  العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
2126139أ22 نهج شيحاني بشير طوافشية رابح 10  

2122525أ25 نهج مصطفى بن بوالعيد طوافشية أحمد 18  

2122332أ25 شارع العقيد عميروش باشا بوعزيز 11  

2122239أ25 19بهيجي منصور رقم غالب عبد الغاني 15  

 99A2514397 95شارع ديدوش مراد رقم  قسومي نجيب 14

2131412أ26 باتجاه تبسة  24الطريق الوطني رقم جويمع زهير  11  

 2123223أ92 نهج جيش التحرير عفيف عبد الحق 13

 2123933أ29 شارع جبار عمر مزيان سامية 12

 2132355أ24 نهج بن باديس حراث فتيحة 19

2135242أ24 شارع جيش التحرير مصباحي لطفي 01  

 2124334أ92 العقيد عميروش علوي سمير 00

 2123221أ93 مسكن جنان التفاح 295/399حي  برناوي جازية 08

 2134612أ26 نهج أحسن بلعبودي قايسي علي 01

 2131156أ26 حي درايعية احمد هادي عبد الغاني  05

 2132355أ22 نهج ورتي عبد الرحمان غنام مصطفى 04

 2136963أ92 مسكن 2399 بن زعرة نورالدين 01

 2122933أ25 زاوية نهج محمد خميستي وشيحاني بشير خالد فاطمةبن  03

93أ2121319 تجزئة بهيجي منصور سرغيني نجود 02  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 (مطاعم) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد خاللقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

 سدراتة: بلدية 
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8413114أ  04 س   ت  0910أكت ب   03حي   س ق     مي  ل   شي حي  ب ا ة ع      ح م 10  
8405420أ  99 س   ت  0954ماي  12شا ع       ف حم   18  
8481038أ  15 س   ت  0911د س ب  00شا ع  و   ف وخ ع     ك مي 11  
8412004أ  01 س   ت  01شا ع  إلست الل  قم  ب  ي حك م 15  
8413121أ  04 شا ع  إلست ال س   ت  م   ي زك   14  
8410918أ  00 حي   س ادة س   ت  مس  دي   اض 11  
8413121أ  04 س   ت  0شا ع   سلم  قم  ب عالق  ف ق 13  
8403319أ  18 س   ت  19شا ع ع    حل    بن باد س  قم   ز      مل ك  12  

 

 (إطعام) 8302 ألضحى عيد أيام عطلة  المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 مداوروش :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
بلدية   95شارع جيش التحرير الوطني رقم  عثامنية يونس  10

 مداوروش
 2132363أ  24

بلدية  24حي المحطة الطريق الوطني رقم  شرفي اوريدة  18
 مداوروش 

 2135965أ  21

 2122222أ  25 بلدية مداوروش  24طريق الوطني  رقم  قادري جهيد 11

بلدية  236رقم  61ماي  95تجزئة  فارح ميلود 15
 مداوروش 

 2131335ا  26

 2122233أ  25 طريق سدراته بلدية مداوروش  دزيري بشير  14

 2122926أ  91 شارع االستقالل  بلدية مداوروش مخاطرية ع الحكيم   11

 2133996أ  22 طريق سوق اهراس  بلدية مداوروش  بودهان مبروك  13
 

 (إطعام) 8302 ألضحى عيد أيام عطلة  المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 الرقوبة :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
: حصة رقم   92: تجزئة االجتماعية  رقم   بوبعاية عمار  10

 بلدية الرقوبة  25
 2123422أ  93

 2135922أ  21 بلدية الرقوبة  21: بمحاذة مقر البلدية رقم   زروالي عمار  
 



 

 

 (إطعام) 8302 ألضحى عيد أيام عطلة  المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 تيفاش :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
 62قطعة رقم  92/ 13التحصيص رقم  رحمي بشير 10

 بلدية تيفاش 
 2133223أ  21

 

 

 

 

 

 

 

 (إطعام)8302 ألضحى عيد أيام عطلة  المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 
 الحدادة :بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
2124361أ92 بلدية الحدادة عواينية محمد 10  

2131219أ24 بلدية الحدادة ليمعرباوي س 18  

2139954أ22 بلدية الحدادة زواينية سعد هللا 11  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الحليبموزعي 

 
 
 
 
 



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

 سوق أهراس: بلدية
 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
8482511أ01 شا ع خب ش   ناص  شاف ي مل كي      30  
8489511أ00 شا ع باجي خمتا   حال صاب  38  
8489151أ00 أف  ل 81شا ع  ح      عام  30  
8410513أ00 شا ع حب ي   س يت ع   ن   زهري 30  
8481509أ19 شا ع  و  ن   حم   م   ي  ب ع 30  
1418334ب08 حتص ص هب جي منص   ش ذ م م ك د الل 30  
8451912أ01 أف  ل  81حي  خ   في ع  ل  30  
 8409021أ11 بل    س   ت  آ ت كاكي ع    هلل 32

 
 (موزعي مادة الحليب المبستر) 8102 ألضحى أيام عطلة عيد المناوبين خاللالقائمة اإلسمية للتجار 

 
 سدراتة:  بلدية 

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية اإلجتماعية الرقم
8409021أ  11 شا ع   ف  ء س   ت    ت كاكي ع    هلل 10  
8418418أ  08 س   ت  0954ماي  12شا ع  ب ا ة حم    هلادي 18  
8484319أ  19  حلي    ل ي س   ت  مغ ي      ف 11  
8481130أ  19 حي عني   ك م  ع  ق  ا ق 15  

 
 الحدادة: بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري االجتماعيةاإلسم و اللقب أو التسمية  الرقم
8415051أ01  حل  دة ع   وي مسري 30  
8482908أ00  حل  دة قناوي منري 38  

 
 
 



 
 المراهنة: بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
8415051أ01  مل  هن  ع   وي مسري 30  
8482908أ00  مل  هن  منري قناوي 38  
8418183أ08  مل  هن  بن عط     ه  30  

 
 الخضارة: بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
8415051أ01  خلضا ة ع   وي مسري 30  

 
 الحدادة: بلدية

 رقم السجل التجاري العنوان التجاري اإلسم و اللقب أو التسمية االجتماعية الرقم
8415051أ01 س  ي  ع   وي مسري 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 محطات الوقود

 
 
 
 
 


