
 النشاط نوع حسب 2020 المبارك الفطر عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة

العنوانالمسخر التاجر ولقب إسمالنشاط نوع البلديةالدائرة

 أخوه و علي يوزمان صغرى مؤسسة ت ش 47 رقم بوراس اإلخوة نهج

أهراس سوق 02 الشطر مسعود سيدي تحصيصيوسف تيطاوي

أهراس سوق مبروك جبران نهج 26 رقم عميروش العقيد زاوية الدين فرح ثاليجية

أهراس سوق أفريل 26 حيشكري بريكي

أهراس سوق السودة فطوم طريق مجيد نصري

أهراس سوق العربي عتارسية نهجالطاهر بوكلوهة .

سابقا 108 الكيلومترية النقطة رشد ابن حينجار هشام

األرضي الطابق 47 رقم الحصة االسمنت نهجنادرية إبراهيم

الكبير البرج تونس طريق تجزئةشياحي خالد

نوار رباحي تجزئةعيون الطيب

01:رقم حصة بلقاسم حفصي شارع عبدالحق قويسم تجزئةعايش علي

افريل 26 نهجغليس مبروك

األرضي الطابق 32:رقم حصة قطعة 57 السفلى بوحجار ريق تحصيصبوسيف ياسين

األرضي الطابق 55 رقم القطعة األولى المرحلة األولى المنطقة تحصيصبعرور الدين تقي

االرضي الطابق 29:رقم رمضان عبان نهجخوايجية صبري

األرضي الطابق 121 حصة الزعرورية طريق تحصيص 16:رقم الوطني للطريق محاذيةمحامدية رشيد

143:رقم الحصة الفتح تعاونية التفاح جنان تجزئةزاوي محمد

الرحمان عبد ورتي نهج على يطلحزام حسان

15:رقم قادر عبدالعزيز نهجبوطويل ثلجة

الزرقاء واد شارعبوغاني لمياء

15:رقم حصة عنابة طريق بمحاذاةخذايرية وليد

األرضي الطابق 16 حصة األول الشطر مسعود سيدي قطعة 175 الترقوي التحصيصبوعالق محمد

األرضي الطابق 07:رقم السفلى بوحجار تحصيصشايب فتحي

االرضي الطابق 11 رقم عمارة مساعدية شارع 15 رقم الحق عبد قويسم تحصيصعيساوي الحق عبد

237 رقم قطعة التفاح جنان تحصيصماللكية وفاء

االرضي الطابق 023 رقم الحصة محمود رباحي ورثة تحصيص سابقا الحدائق وادي نهجبوجالل نوار

سكن 160 رشد إبن حيغراري القادر عبد

االرضي الطابق اكتوبر 17 حيدايرة عمار

األرضي الطابق 95 حصة اإلجتماعي مسعود سيدي قطعة 209 تحصيصمجامعية سليم

أهراس سوق:  والية

المخابزأهراس سوقأهراس سوق



01 رقم صالح برال حيخليف بن الدين نور

32 رقم ب منطقة صالح برال سكن 380 حيفداوي صالح

األرضي الطابق الرئيسي مدخله  لطرش يوسف نهج و قالمة نهجرابحة بن المالك عبد بن

60:رقم الريفية الحصة تيفاش طريقزوايزية محمد

عوايدية أوالد األستاذ نهجرحموني إبراهيم

مسكن وسبعمائة ألف حيجعفر عبدالكريم

سالم بن الرحمان عبد شارع العالوية حيخواللي الصالح محمد

أهراس سوق فرعون مولود شارعمصطفى حمادي

أهراس سوق بشير وشيحاني 03 رقم الفدائيين نهجي زاويةسمير  صيود

.أهراس سوق 05 رقم 24 مدخل سكن 470 لولو حمة حيعمار جويمعة

أهراس سوق الرحمان عبد ورتي شارعرشيد رافع

أهراس سوق العزيز عبد دريسي نهج 18فيصل جودة بن

أهراس سوق 06 الرحمان عبد ورتي نهج الهادي حزام

أهراس سوق بلدية لخضر عمامرية نهج الطاهر  عوايجية

.أهراس سوق أ 16 رقم محل قادر العزيز عبد نهجيسري دغماني

أهراس سوق 02 رقم مختار باجي شارعمبروك  شريط

.أهراس سوق 14 رقم حويتم خوالدية نهجسمير بوجردة

أهراس سوق األرضي الطابق 17 حصة عميرات سليمان شارع قطعة 22 تحصيصالطاهر محمد ناجي

أهراس سوق c1-59 عمارة سكن 1700 حينصيرة  كحايلية

أهراس سوق يوسف زيغوت نهج 06عادل شعبان

أهراس سوق 02 رقم بومعراف السبتي شارعالمجيد عبد  جويمع

أهراس سوق 01 رقم 15 عمارة أحمد درايعية حيأحمد بوكحيلي

أهراس سوق القادر عبد األمير نهجتوفيق زعفور

أهراس سوق 18 رقم الوطني التحرير جيش نهج محمد كوفاش

أهراس سوق 01 رقم بلعبودي احسن نهجمصباح  يحياوي

.أهراس سوق صالح ذيب نهج الغابات ألشغال الوطني الديوان تجزئة محمد لبيض

.اهراس سوق ( 2 الجزء 7 ب مسكن 200 فونال برنامج جزء) صالح برال حي الطاهر مرايسية

أهراس سوق01رقم فونال سكن 200 صالح برال حيدليلة حفصي

أهراس سوق لوممبا باتريس شارع 05بوزيد  فاسخ

أهراس سوق عقبة سيدي تجزئةسمير  مسان

.أهراس سوق سابقا 04 رقم الرفان شارع العربي عتارسية شارعالغاني عبد منصوري

أهراس سوق أ 03 رقم 30 عمارة مسكن 1700 حيصابر بوفاس

أهراس سوق الحق عبد قويسم تجزئة محمد رواينية

أهراس سوق صالح برال حيفيصل حوريش

اهراس سوق الثاني الشطر مسعود سيدي تجزئة محمد بلفاضل

.أهراس سوق 14 رقم حصة باولو تطوري سكن 29 تجزئةمختار خذايرية

المخابزأهراس سوقأهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



أهراس سوق باولو تجزئةحسان  رزاب

.أهراس سوق 11 رقم مراد ديدوش شارعلطفي  رحموني

أهراس سوق 11 رقم الرحمان عبد ورتي شارعزهو كواشي

 أهراس سوق بلدية 03 رقم الزرقاء ديار تجزئةمبروك غدامسي

.أهراس سوق بلدية 150 رقم حصة التفاح جنان تجزئةمحمود غربي

.أهراس سوق 42 رقم الحصة 02 عنابة طريق تجزئةمصطفى  كليوس

أهراس سوق الحدائق شارعرشيد دقيش

أهراس سوق 285 رقم الحصة االجتماعي التحصيص رشد ابن حيالطيب شافعي

أهراس سوق 241 حصة األولى المرحلة األولى المنطقة تحصيصنبيل بوكحيلي

أهراس سوق 161 رقم حصة 01 عنابة طريق تجزئةفاطمة عباد

أهراس سوق 11 رقم 19 عمارة لولو حمة حيرياض طواهرية

أهراس سوق بلدية 50 رقم حصة التفاح جنان تحصيصعبيد كليوس

تونس طريقالطيب محمد خرايسية

أهراس سوق 150 رقم الحصة 02 الزرقاء ديار أرضيةمبروك سمشة بن

اهراس سوق 16 رقم دوجة تجزئةرمزي سويداني

.أهراس سوق 200 رقم س و ص سكن 200 صالح برال حيالشريف كحايلية

أهراس سوق 14 رقم حصة التجارية النشاطات منطقة تجزئةمباركة عورة بن

أهراس سوق 167 رقم حصة عنابة طريقجمال مقيمي

أهراس سوق األرضي الطابق 13 رقم 40 عمارة سكن 560 حيرشيد حاجي

أهراس سوق عوادية أوالد االستاذ شارعمصطفى كركرين

أهراس سوق بلدية أكتوبر 17 حيمبروكة منصوري

أهراس سوق األرضي الطابق 78 رقم اللوز حي تحصيصوليد  لعجايلية

.أهراس سوق بلدية غلوسي أرضيةبشطولة  جبابلية

.أهراس سوق د 02 رقم 15 ع سكن وسبعمائة ألف حيميلود رقيعي

.أهراس سوق بلدية 135 رقم حصة الثانية الحضرية المنطقة 01 رقم تجزئةعقيلة  بوعروة

أهراس سوق االرضي الطابق جويلية 05 نهج ولعة تحصيصبوعزيز قطار

.أهراس سوق 47 رقم حصة للمدينة الجنوبية الجهة اإلسمنت شارعمهدي نادرية

أهراس سوق 38 رقم أفريل 26 طريقأحمد  ورتي

أهراس سوق ألندي سلفادور نهج 09نصير عصام منزر

أهراس سوق االرضي الطابق 174 رقم الحصة" لعبيدي شدادي"" المسماة العقارية التعاونية التفاح جنان تجزئةآسيا لعريط

.أهراس سوق األرضي الطابق 34 رقم غلوسي سكن 300 حيهللا عبد غوار

أهراس سوق 33 رقم الحصة التفاح جنان تجزئةليلى قديري

.أهراس سوق األرضي الطابق 01 رقم العربي عتارسية نهج محمد منصوري

.أهراس سوق 27 رقم حصة (باولو) تطوري سكن 29 تحصيصسمير عتروس

أهراس سوق االرضي الطابق 02 رقم ب مدخل 03 عمارة القالة طريق سكن 150 حيأسماء سامي

.أهراس سوق 232 رقم الحصة الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيصتوفيق بولعراس

أهراس سوقأهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



.أهراس سوق األرضي الطابق 174 رقم الطيران محطة تحصيصحمدي  نكار

اهراس سوق 61 رقم الحصة ترقوي سكن 160 رشد ابن حيفاروق ثاليجية

أهراس سوق األرضي الطابق 02 رقم 01 عمارة سكانسكا 16 رقم الوطني الطريق سكن 170 حي سمير  ماليكية

.أهراس سوق األرضي الطابق 24 رقم بوراس اإلخوة نهجسليمان  ماليكية

أهراس سوق االولى المرحلة االولى المنطقة تحصيصالغاني عبد شابي

أهراس سوق 31 رقم القادر عبد األمير حيالهادي محمد  نوري

.أهراس سوق األرضي الطابق 290 رقم الحصة الرشد ابن االجتماعي التحصيصفاطمة جميل

أهراس سوق األرضي الطابق 13 رقم حصة 01 رقم تيفاش طريق تحصيصعادل معافة

.أهراس سوق 433 رقم الحصة 01 رقم األولى الحضرية المنطقة تحصيصالشريف محمد كوشاري

أهراس سوق 256 رقم الحصة حصة 420 01 المرحلة 01 رقم الحضرية المنطقة تحصيصمليكة نكاز

.أهراس سوق األرضي الطابق الصغير بن العربي غدامسية نهج مزغيش حيصالح  دايرة

أهراس سوق االرضي الطابق 04 رقم الزرقاء واد نهجعصام رواينية

أهراس سوق أكتوبر 17 حيهشام  سمشة بن

.أهراس سوق 46 رقم قطعة نوار رباحي تحصيصالطاهر محمد  زاوي

اهراس سوق االرضي الطابق هيقو فيكتور نهجتوفيق مراكب

أهراس سوق عميروش ونهج ممر تحصيص طارق رجم بن

 أهراس سوق األرضي الطابق 21 رقم عميروش العقيد نهجحمزة مصوبر

أهراس سوق األرضي الطابق 30 رقم عمارة 58 افريل 26 حيالرحمان عبد يونسي

أهراس سوق االرضي الطابق ترقوي سكن 160 رشد ابن حيالصالح محمد رحامنية

أهراس سوق 04 رقم pos 08 سكن 456 حيالدين صالح  بلفار

أهراس سوق األرضي الطابق 03 رقم محل أ الحصة عنابة طريقلمين محمد  بوعيطة

أهراس سوق ف مدخل 44 عمارة cnep مسكن 560/578 حيالدين زين لوجاني

أهراس سوق االرضي الطابق 19 رقم الحصة قطعة 57 السفلي بوحجار تحصيصسامية شرايطية

أهراس سوق 81 رقم حصة 16 رقم الوطني الطريقالرحمان عبد  قياس

أهراس سوق األرضي الطابق 355 رقم الحصة نوار رباحي تحصيصزينب  طالبي

أهراس سوق 02 امتداد الحق عبد قويسم تحصيصشوقي محمد  رواينية

أهراس سوق 137 رقم الحصة صالح برال تطوري سكن 220 حيسمير شنش

أهراس سوق األرضي الطابق 05 الحصة رقم قطعة 57 السفلي بوحجار طريقرشيد  نواصرية

.أهراس سوق 50 رقم الحصة الوطن العقارية التعاونية الطيران محطة تحصيصصالح  خوالدية

أهراس سوق 10 رقم ف منطقة صالح برال سكن 680 حيمراد حساونية

أهراس سوق االرضي الطابق13 رقم صالح ديب نهج الغابات لحماية  الوطني الديوان تحصيصهللا عبد هشام

.أهراس سوق 07 رقم ج منطقة صالح برال سكن 380 حيأمين لشقر

.أهراس سوق 05 رقم محل باديس بن الحميد عبد نهجأحالم  دايرة

أهراس سوق 01 األرضي الطابق حصة 2 الشطر الزعرورية طريق 169 مجردة تحصيص 16 رقم الوطني للطريق وليد  شعالن

.أهراس سوق األرضي الطابق بلقاسم حفصي نهج 32 الحق عبد قويسم تحصيصياسين يسري

أهراس سوق 05 رقم أ مدخل لولو حمة سكن 40 /400 حيوليد  مناجلية

أهراس سوقأهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



أهراس سوق 81 حصة 16 رقم وطني طريقالرحمان عبد  قياس

أهراس سوق الطاهر زراد نهجلمنور دريدي

أهراس سوق 28 رقم خميستي محمد شارع محمد قاطر

.اهراس سوق األرضي الطابق 05 رقم ب 31 عمارة احمد درايعية حيتوفيق  بولبدة

أهراس سوق االرضي الطابق ب مدخل 58 رقم عمارة سكن 560 حيصبري مسان

أهراس سوق هيقو فيكتور شارع 40منصور بولعراس .

.أهراس سوق األرضي الطابق 1 د رقم 20 عمارة أحمد درايعية حيعادل طراد

أهراس سوق االرضي الطابق 157 رقم الحصة الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيصحفصية  دريدي

أهراس سوق بلدية 237 رقم التفاح جنان تحصيصالدين عالء محمد كحيل

أهراس سوق 81 رقم الحصة 16 رقم الوطني الطريقرابح تريعة بن

أهراس سوق بلدية يوسف لطرش نهجعمار رجيمي

أهراس سوق بلدية التجارية النشاطات منطقةعصام فقير

أهراس سوق بلدية  17 عمارة احمد درايعية حيالعزيز عبد بلفاضل

أهراس سوق بلدية  فرعون مولود نهجطارق حمروني

أهراس سوق بلدية  بلعبودي أحسن نهجهللا عبد مراد

أهراس سوق بلدية  07:رقم يوسف زيغوت نهجالمجيد عبد بولحراس

أهراس سوق بلدية  بلعبودي احسن شارععبدهللا زيد

أهراس سوق بلدية  (وعتارسية المغرب نهج) الطقطاقية حيمحمد بوراوي

أهراس سوق بوضياف بن أحسن دقيش حيوالفواكه للخضر الجملة سوق

اهراس سوق-  عمارة ملوكي شافعي نهج 02 عنابة طريق تحصيص 16 رقم الوطني الطريق علي يطلماركت األنوار م م ذ ش -

أهراس سوق-177 رقم حصة الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيصخولة عريبي -

أهراس سوق األرضي الطابق عنابة مدينة و أهراس سوق مدينة بين الرابط 16:  رقم الوطني الطريق على يطلبوساحة غزالي

 محمد فطار أهراس سوق 1958 أفريل 26 حي

 توفيق بولعراس أهراس سوق 232:رقم الحصة الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيص

 وناس زعبوط أهراس سوق األول الطابق 1954 نوفمبر أول نهج

 أنور سيل بن أهراس سوق األرضي الطابق إمتداد المياه خزان تحصيص

 حدة محمودي أهراس سوق األرضي الطابق األمان مسجد

أهراس سوق 147:رقم صالح برال سكن 200 حيفريد عواجية

أهراس سوق 07:رقم مجردة تحصيص 16:رقم الوطني طريقمنير سيساوي

أهراس سوق 123رقم حصة الثاني الشطر الزعرورية طريق169: رقم قطعة مجردة تحصيص 16 رقم الوطني للطريق جالل خاليفية

أهراس سوق 148:رقم قطعة الرمي حقل تحصيصالحفيظ عبد مراد

أهراس سوق األرضي الطابق 02 مدخل ب عمارة 16 رقم الوطني الطريق  سليم رزقي

أهراس سوق األرضي الطابق الثانية المرحلة األولى المنطقة تحصيص  زوليخة عوادي

أهراس سوق األرضي الطابق 52 رقم عميرات سليمان شارع  حدي ثاليجية

أهراس سوق 73:رقم امتداد المياه خزان تحصيصرشدي مرايسية

أهراس سوقأهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



 عصام لعظايمية االرضي الطابق 17 رقم حصة 02 الزرقاء ديار تحصيص

إبراهيم جديد بنPK 108  رشد ابن حي

توفيق سيرينفرعون مولود شارع

علي حمايديةشيحاني نهج 01

عمر بوغالمالقالة طريق

.عنابة طريق رشيد يلفوف

األرضي الطابق 05:رقم الحصة عبدالرحمان ورتي نهجكشرادي رضا

22 رقم دزاير شايب شارعزرداب زوبير بوعالم

مراد ديدوش شارعرحموني ميزوني

عميروش العقيد شارعبلخير عبدالحق

01:رقم س مدخل 04 عمارة مسكن مائة ثالث حيمنماني الصالح أحمد

األرضي الطابق (ب) 17:رقم الحصة 02:رقم الشهيد حي المسمى قطعة 127 ترقوي تحصيصخمري توفيق

170:رقم حصة اللوز حي تجزئةأوبلي آيت حمزة

30 رقم مهيدي بن العربي شارعبوحمة فؤاد

05 حصة األرضي الطابق بشير شيحاني  نهججالب مراد

حمودة بن عبدالحق حيسمار محمد

30 رقم عميروش العقيد شارعلحفاية فؤاد

05:رقم س 21 عمارة أحمد درايعية حيمناجلية جمال

األرضي الطابق 04:رقم حصة 11:رقم مختار باجي نهجشنيكل فؤاد

السفلى بوحجار تجزئةلعاليبية الطاهر محمد

األرضي الطابق عمر جبار نهجسعيدي وليد

06: رقم العزيز عبد دريسي ونهج 09: رقم خلدون ابن نهج زاويةأوفلة مهدي

الزعرورية طريق تساهمي إجتماعي سكن 30 حي 12 عمارةفداوي حمزة

بلعبودي أحسن شارعقواسمية سفيان

بلعبودي أحسن نهجمرايسية الهادي

ب 10:رقم بشير شيحاني شارعقلمامي نبيل

01 رقم فانون فرانس شارعحاجي وهبي

أ الحصة الطيب جبار نهجبروك رضوان

اإلستقالل ساحةثاليجية محمد

رشد إبن حيعوايطية عزالدين

األرضي الطابق 18:رقم 04:رقم عمارة  16:رقم الوطني الطريق مسكن 170 حيقاطر مليك

02 رقم دزاير شايب شارعخلفي أحمد

06:رقم خلدون ابن نهجشدادي بدرالدين

أفريل العشرين و السادس حيخمايسية العزيز عبد

05 رقم حامد مسوس شارعشوابي عزالدين

فانون فرانس نهج و هيقو فيكتور نهج زاويةكريام حسين

أهراس سوقأهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



01:رقم (أ) مدخل 59 عمارة مسكن سبعمائة و ألف حيمرابطي عبدهللا

عبدالحق قويسم تجزئةنجار ويزة

92:رقم س و ص سكن 200 صالح برال حيعاشور بن عقيلة

196 حصة 01 عنابة طريق تحصيصبوكحيلي طارق

األرضي الطابق تيفاش طريق تجزئةجفافلية ياسين

األرضي الطابق 27:رقم رحامنة أرضيةبومعزة عبدالحميد

114:رقم الحصة 02:رقم القالة طريقبريق حكيم

ولعة تجزئةرمال مبروك

األرضي الطابق 25:رقم فرعون مولود نهجعياد بن مولدي

أفريل 26 شارع العالوية حيبورقعة بن مصباح

السفلي الطابق الهالل نهجعبدي الدين نور

01:رقم محل لولو حمه حيشافي نادية

28:رقم األولى المرحلة األولى المنطقة تجزئةعزاز صالح

العابد بوثليجة شارععمارة رفيق

06 رقم رمضان عبان شارععبيدي محمود

مباركية أرضية العالوية حيفاضلي الدين شمس

األرضي الطابق 09:رقم الحصة التفاح جنان تحصيصقروي منجي

فانون فرانس شارعبودار ناصر

92:رقم حصة الرمي حقل تجزئةتميمي عبدهللا

38 رقم سابقا تونس طريق مختار باجي شارعالبار كريم

فرعون مولود شارعأوسعيد محند محمد

سدراتة الفداء شارعالزهرة بلعابد .

سدراتة بلدية التحرير جيش شارعاسماعيل  ناصر بن

سدراتة بلدية المستقبل حيالجودي بوسعادة .

سدراتة السعيد عبيد حيابراهيم خنوف

سدراتة 06 رقم البركة تجزئة محمد بوعالق .

سدراتة بلدية النصر حي 12 رقم االجتماعية تجزئةحسان بوعالق .

02 رقم تجزئةهشام حميداني  (zhun 228) سدراتة بلدية

سدراتة االستقالل شارعحكيمة فراز

سدراتة 03 رقم تجزئةفيصل نوي

سدراتة 02 رقم محل الدائرة طريقالطيب يوسف  زاوي

سدراتة بلدية الفداء شارعبلقاسم أفتيت .

سدراتة بلدية-  االستقالل شارعالمالك عبد أفتيت

سدراتة بلدية الفداء شارععزيز أفتيت .

سدراتة بلدية االستقالل شارععمار أفتيت

سدراتة اإلستقالل شارعمصطفى أفتيت

أهراس سوقأهراس سوق

سدراتهسدراته

أخرى نشاطات

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



سدراتة بلدية خميستي حيتوفيق  العشي

سدراتة 1954 نوفمبر أول شارععمرو محية

سدراتة بلدية أحمد خضراوي حياتوفيق بدياري .

سدراتة بلدية النصر حي 12 رقم المنطقة االجتماعية تجزئةخميسة بركاني .

سدراتة بلدية البلدي الحيدلولة بركاني  

سدراتة بلدية خميستي محمد شارعسمير بريك

سدراتة بلدية طلبة عين مشتةعثمان بعارة .

سدراتة بلدية السوفي صالح شارعسالف بغدوش

سدراتة بلدية الوطني الطريق السوق حيمراد بغدوش .

سدراتة بلدية طلبة عين مشتةرفيق بلخيري

سدراتة بلدية الساسي زمزوم تحصيصهشام بلكحلة

سدراتة بلدية البلدي حيجالل بلهوان

سدراتة أحمد خضراوي حيالنور عبد بلوطار

سدراتة بلدية السلم حيمحسن بلوطار .

سدراتة بلدية 02 رقم 1956 اوت عشرون تجزئةالسعيد ذياب بن

سدراتة أحمد خضراوي حيحبيبة زرارة سي بن .

سدراتة 12 رقم اإلجتماعية التجزئةمنصف شعبان بن

سدراتة بلدية الكرمة عين حيعلي  شوية بن .

سدراتة السلم شارعنادية شوية بن

سدراتة 229 رقم أرض قطعة العامرية حي 03 رقم التجزئةكمال صيفي بن

سدراتة بلدية 121 رقم قطعة 12 رقم االجتماعي التحصيص محمد قجوح بن

سدراتة السوفي صالح شارعسهام زاوي

سدراتة1956 أوت 20 حيالحميد عبد رحاحلية  

سدراتة بلدية األرضي الطابق 04 قطعة 05 ع تساهمي إجتماعي سكن 20 + 40 مشروع قالمة طريق الزين  بوخضرة

سدراتة 01 رقم الفداء شارعابراهيم بوخنفرة .

سدراتة بلدية السعادة حي تجزئةمولدي بوخنفرة

سدراتة بلدية االستقالل شارعيوسف بليليطة .

سدراتة 1954 نوفمبر أول شارععمار بوروبي

سدراتة بلدية الهاشمي بشيشي حيالدين سيف  بوساحة

سدراتة 190 رقم حصة 1956 أوت 20 تحصيصهيثم  بوساحة

سدراتة بلدية باديس بن الحميد عبد شارع 34 محمد بوستة

سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيمسعود بوسعادة

سدراتة األرضي الطابق 67 رقم قطعة الوطني التحرير جيش شارععادل  بونعييم

سدراتة بلدية البلدي الحيمنصوري بوقارش .

سدراتة بلدية المستقبل حيالوردي بوناب

سدراتة بلدية الفداء شارعالرزاق عبد بوناب

سدراتهسدراته

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



سدراتة بلدية السعيد عبيد حيالنمشة بونعيم

سدراتة بلدية  02 رقم قطعة االرضي الطابق المعلمين حيياسين  بغدوش

سدراتة بلدية الفداء شارعمنصور جبابرية

سدراتة بلدية أ عمارة قالمة طريق للمدينة الشمالية الجهةسهيمة جاليلية

سدراتة بلدية المستقبل حيالسعيد  حجاب

سدراتة 02رقم األرضي الطابق قالمة مسكنطريق 20تساهمي مجمعمحمد كواشي

سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيالدراجي حداد .

سدراتة بلدية الشهداء مقبرة حيعادل بونعيم

سدراتة بلدية االرضي الطابق 13 رقم ب مدخل 01 عمارة المدينة وسط مسكن 80 حيسميرة خالدي

سدراتة السعيد شرفي حيالساسي مساعدي

سدراتة بلدية السعيد شرفي شارع مسعود روايسية

سدراتة بلدية النصر حي 12 رقم منطقة االجتماعية تجزئةتوتة خاليفية

سدراتة بلدية الفداء شارعمالك خوالدة

سدراتة بلدية الكرمة عين حيالطيب خياري .
سدراتة بلدية السوق حيحليم  ذياب .
سدراتة بلدية الكرمة عين حي بوجمعة رحاب

سدراتة بلدية 08 رقم محل 02 عمارة مسكن 220 حيسفيان رحاحلية .
سدراتة بلدية 186 رقم 1971 فيفري 24 حي قطعة 04 رقم تحصيصاليامين محمد  رحالي . 
سدراتة بلدية (116 رقم القطعة فيفري 24 حي) 04 رقم التجزئةالسعيد رحايلي .
سدراتة 32 موقع 01 رقم محلمراد رحايلي

سدراتة بلدية 07 رقم س مدخل مسكن ستون حيمولود رحماني

سدراتة السوفي صالح شارعالسالم عبد رحيوي

سدراتة بلدية 08 رقم الحدائق حيالصادق محمد رزاق .
سدراتة 03 رقم السوفي صالح شارع سليم رقايعية

سدراتة بلدية السعيد عبيد حيعماد شوفة

سدراتة بلدية باديس بن الحميد وعبد السعيد شرفي نهج زاويةمولدي  روايسية .
سدراتة بلدية السعيد شرفي شارع البلدي حيالدين جمال زروال .
سدراتة األرضي الطابق أ مدخل 07 عمارة البيضاء عين طريق سكن 220 حيالغاني عبد زروال . 
سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيصالح  بوعكاز

سدراتة مسكن 60 حيالدين عالء  زقاولة .
سدراتة بلدية البلدي الحيرابح زنزوني

سدراتة 94 رقم 10 عمارة مسكن 220 حيالعايش زواوي

سدراتة بلدية السعيد شرفي شارعحسان زيتوني .
سدراتة الغربية الجنوبية الجهةبديعة  مراد .

سدراتة السعيد عبيد حي سليم  بركاني .
سدراتة 04 رقم السوفي صالح شارعوليد بكاكرية

سدراتة السوفي صالح شارع الجديد المغطى السوق مدخلفيصل بلكامل

سدراتهسدراته

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



سدراتة االستقالل شارععادل بلهوشات

سدراتة االستقالل شارعرضا بولوح

سدراتة بلدية المستقبل حيثليجان  حجاب

سدراتة االستقالل شارعلعماري  رميشي

سدراتة بلدية باديس بن الحميد عبد وشارع الفداءالمجيد عبد  روايسية

سدراتة االستقالل شارعتوفيق زناتي

سدراتة السوفي صالح شارعرؤوف شرفي

سدراتة السوفي صالح شارعحمانة  طايري

اإلستقالل شارعموسى قرفاف

سدراتة بلدية السوفي صالح شارعوليد كريم
سدراتة بلدية الكرمة عين حيحسان لعريان

ركاز المسمى التحصيصالعايش عوالب

باديس بن الحميد عبد نهجخميسي اونيسي

السلم شارععوالب محمد

السعيد عبيد حي الريفي التبادل مركزطباخ حكيمة

1945 ماي الثامن شارععريوة صابر

13 رقم السلم شارععثماني حسين

03:رقم قطعة B1 عمارة األرضي بالطابق (قالمة طريق) للمدينة الشمالية الجهةحجاب مباركة

المدينة وسطعبيد منيرة

05:رقم" س" مدخل مسكن 60 حيبلوطار مبروكة

أحمد خضراوي حيبلوطار نبيل

1945 ماي 08 شارععرجون لزهر

الفداء شارعفروخ ولد جميلة

الجديدة للثانوية المؤدي الطريق على يطل سعدان فضيلة شارعمالك العربي محمد

11:رقم قطعة المستقبل حيذياب فاروق

الفداء شارعرزايقية الصالح محمد

تطوري سكن 131 اإلجتماعي تجزئةسعيدي حدة

01 رقم المحل 11 رقم القطعة المستقبل حي تجزئةرقاشي بدرالدين

أحمد خضراوي حيخذايرية حبيبة

09 رقم مدخل/  عمارة سكن 200/1500 حيحجاج الدين تاج

173: رقم قطعة 05/07/1962 حي تجزئةبلهوشات توفيق

01:رقم 39:رقم قطعة المستقبل حيمذكور مكي

أحمد خضراوي حيحركات صالح

(النصر حي) 12 رقم منطقة اإلجتماعي التحصيص تجزئةبوقفة هيثم

سدراتة 1962 جويلية 05 شارعسماعلي رشيدة

األرضي الطابق 01ب عمارة قالمة طريق للمدينة الشمالية الجهةكوتاح فاروق

سدراتهسدراته

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



السعيد عبيد حيجبران ليلى

1954 نوفمبر أول شارعبخوش لزهر

16:رقم السوفي صالح شارعبوعبدهللا بن سوعيد

1954 نوفمبر أول شارععوالب نزيهة

باديس بن الحميد عبد شارعسايحي كمال

الفداء نهجأوفروخ أحسن

الفداء شارعروايسية مريم

خميسة بلديةالحكيم عبد بلهوشات

خميسة بلدية 12 رقم 1954 نوفمبر 01 ساحة محمد  بوجالل .

خميسة بلدية 06 رقم محل بومدين هواري نهجفؤاد بوجالل

خميسة بلدية 10 رقم محل بومدين هواري نهجنذير بوجالل .
خميسة بلدية 06 رقم تكفاريناسالمانع سمارة .

05:رقم حاليا بومدين هواري شارعبوجالل مهدي

11:رقم قطعة تكفاريناسجاليلية شريفة

سلطان عين بلدية 11 رقم 36 رقم االجتماعي التحصيصنصيرة مراحي

سلطان عين بلدية الجواري الرياضي المركب بمحاذاة 01 رقم موقع 01 رقم محلوداد لبناقرية

سلطان عين بلدية قطع 10 االجتماعية تجزئةاسماعيل شعباني

سلطان عين بلديةداودي  ناصر بن

الطلحي ضيف الشهيد إبتدائية بمحاذاة 02:رقم موقع 01:رقم محلدبابزة نجاةأخرى نشاطات

1 رقم محل التجارية النشاطات منطقةتوفيق بوعامين

ب مدخل مسكن 435 علي منزر حيالعلواني سمايلي

66 رقم قطعة 104 اإلجتماعي التحصيصلزهر بعاطشية

33 رقم محل البلدي الحرس مقر من بالقرب علي عاشوري حيالكريم عبد بوتمجت

بوعلي اإلخوة شارعالدين بدر مالك بن

مهيدي بن العربي حيسمير عبابسية

المحطة حيوليد عناب

محتالي اإلخوة حيإبراهيم بوشارب

01:رقم اإلجتماعي التحصيص تجزئةجمال رميشي

أحجر عين مشتةالزين مراجي

04 رقم يحمل 01 رقم األجتماعي تجزئةأمال بوناب

01:رقم اإلجتماعية تجزئةنبيل مصباح

17:  رقم يحمل الثاني الشطر 06:  رقم تجزئةمبروك قادري

الثاني اإلجتماعي التحصيصالطاهر دلفي

علي عاشوري حيتوفيق مصباح

أخرى نشاطات

سدراتهسدراته

خميسة

سلطان عين

أخرى نشاطات

المخابزمداوروشمداوروش

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



بلدية علي عاشوري حيموسى شارف

01:رقم محل تساهمي سكن 76/200 حيعيسى ناصي

لغرور عباس حيفتحي بوناب

محتالي االخوة حيياسين حيدوسي

بلدية 1954 نوفمبر 01 شارعالغاني عبد بوليفة

بلدية عمر جبار حيمسعود بوصالح

08:رقم قطعة بوخرشوفة االخوة حيالحليم عبد بوعلي

عبدالباقي حيمانع بارة

بوخرشوفة اإلخوة حيالطيب محمد زروقي

لغرور عباس حيالدين شرف هللا خلف

قدران مشتةباقي مزري

لغرور عباس حيرشيد شواقرية

عمر جبار حيالربيع دريدي بن

محتالي اإلخوة حيماجر هوادف

عمر جبار حيالعربي عدودة بن

16 رقم و ط على يطل 45 ماي 08 حي 12 رقم حصة االول الشطر 03 رقم التحصيصاسالم سيوان

145 رقم حصة 1945 ماي 08 تحصيصالعربي عديد بن

مداوروش المدينة وسطامزيان محمد مالك بن

احجر عين مشتةليلى سالطنية

74:رقم س مدخل سكن 435 منزر علي حيالرزاق عبد جعفري

لغرور عباس حينورالدين غرزولي

علي عاشوري حيإسماعيل بوشارب

بوعالق محمد حيتوفيق بروك

) الوطني الدرك حيحليمة مهني 28:رقم القطعة )

02:رقم الحصة 1945 ماي 08 تحصيصالدين نور مرابطي

علي عاشوري حيعادل خنفوسي

01:رقم صالح ماجرالو حيحسين حاجي

علي عاشوري حيحميد بوشارب

األرضي الطابق 44:رقم الحصة األول الشطر 06:رقم تحصيصفطيمة شعابنية

02:رقم محل (المدينة وسط) البريد شارعأحمد عطوط

لغرور عباس حيجالل زروالي

01 رقم اإلجتماعي التحصيصليندة غريسي

01:رقم علي عاشوري حيرشدي رميشي

عمر جبار حيخليل شوابنية

التاني االجتماعي التحصيصنادير حناقرية

04 رقم قطعة 01 رقم اإلجتماعي التحصيصلمبارك بلحسن

مداوروشمداوروش

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



محتالي اإلخوة حيهشام بوتمجت

04 رقم 01 رقم اإلجتماعي التحصيصياسر زماملية

مسكن 430 علي منزر حيعقيلة بوعالق

64 رقم قطعة 104 اإلجتماعي التحصيصالحميد عبد بارة

04 رقم قطعة 01 رقم اإلجتماعي التحصيصنبيل فارح

عمر جبارمية مساعدية

11 قطعة بوخرشوفة اإلخوة حيأيمن جالبي

عمر جبار حيسفيان عزوني

مداوروش الوطني التحرير جيش شارع 08الباهي  مصباح .

مداوروش المدينة وسطأحمد  ربايعية .

مداوروش خميستي محمد حي المغطاة السوقرمزي غنامي .

مداوروش بلدية سدراتة طريق 45 ماي 08 تجزئةمراد قاسمي

مداوروش الوطني التحرير جبهة حيالدراجي  هوام .

الجمهورية نهج 16 رقم الوطني الطريقالسالم نور عشو

مداوروش بلديةصالح دراجي

94 رقم يحمل 435 علي منزر حيمراد لعايب

محل 29:رقم المعلمين حيبالل مصباح  B

الوطني طريقأحمد طالب

تبسة طريقيوسف واعلي

39 رقم قطعة 104 االجتماعية تجزئةبوشوشة الغني عبد

1945 ماي الثامن شارعغريسي عبدالغاني

األرضي الطابق 04:رقم بناية القنطرةلحواسنية عبدالحكيم

تبسة طريقحمرون رشيد

قطعة 104 االجتماعي التحصيصماضي خيرالدين

المدينة وسطبلحسن الكريم عبد

عبدالباقي حيبروكي سامي

04 رقم يحمل 01 رقم األجتماعي تجزئةبوناب أمال

محتالي اإلخوة حيقماقمة كمال

لغرور عباس حيبعزيز عادل

د: "رقم 13 عمارة سكن 122/58/18 حيفرماس محمد

عمر جبار حيذيب رشدي

لغرور عباس حيشايب علي

علي منزر حيبوحجة فاطمة

مداوروشمداوروش

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



الوطني التحرير جيش شارعفرماس رضا

لغرور عباس حيحبيرش يزيد

خميستي محمد حيرواينية السبتي

16 رقم الوطني الطريقرحماني محمود

43 رقم د مدخل سكن 435علي منزؤر حيهوام رامي

لغرور عباس حيبوملة وليد

األرضي الطابق البلدي المذبح قرب 16: رقم الوطني الطريقزوبير بوعروةالمخابز .

قطعة 53:رقم تجزئةتوفيق بريك

03:رقم محل العمومية الساحة مقابلحميد طاوس

مركز تيفاش الوطني الدرك من بقرب 02:رقم محلمحمد تريعة بن

الكاف مشتةضريفة بلحسن

48:رقم حصة 01:رقم التحصيصمحمد جمعي

الذيب صالح مشتةجمعة عباد

تيفاش 105 رقم صلبانة عين رتبة، طبةسمير جعفر

20:رقم حصة {قطعة 53} 01:رقم تجزئةترايعية يوسف

05:رقم محل الكاف مشتةبلحسن توفيق

البلدية مقابل 04:رقم محلمناع بوجمعة

07:رقم قطعة 01/53 اإلجتماعي التحصيصبلدي يوسف

09:رقم حصة 01:رقم اإلجتماعي التحصيصمحمد معمرية

بوصبع عين مشتةمبروكة بومعزة

07 رقم القرية وسط شارعيحي جواد

01:رقم اإلجتماعية تجزئةفاتح قروي

الرقوبة بلديةمعيوف جواد

القارصة مشتةبشير قروي

البرج مجمع مشتةهشام جواد

بوصبع عين مشتةهللا عبد عزيزي

05:رقم محل تيفاش طريق 81 الوطني الطريق مقابل الجديدة الرقوبةمغزي خطاب

الراقوبة البرج مجمع مشتة لبوالجية بزويش

المراهنة بلدية العربي بديار شارعأسامة عمارنية

المراهنة– قطعة 283 تحصيصأمينة رحالي

المراهنة بلدية 05 رقم الحصة عمر لشقر تحصيصشكري حمزاوي

المراهنة162 رقم الحصة قطعة283 تجزئةسهيلة بدايرية              N-L

المراهنة بلدية العربي بديار شارعهالل خذايرية

الراقوبة

مداوروش

المراهنة

مداوروش

تيفاش

المراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



المراهنة بلديةصالح خضراوي

المراهنة عمر جبار قرية حي(عماد ) الكريم عبد ساعي

المراهنة 170 حصة عمر جبار تحصيصمختار مرزوقي               N-L

المراهنة بلدية 202 رقم حصة قطعة 283 تجزئة( تاليلية نصير) فطيمة مليكي

المراهنة األرضي الطابق 100رقم الحصة قطعة 283 تجزئةبوبكر جازية بن          N-L

المراهنة 23 رقم الحصة بشير بوعالق تحصيصحسان بخاخشة

المراهنة بلدية 02 /175 االجتماعية تجزئةالوهاب عبد برازقية

المراهنة األرضي الطابق 167 رقم حصة قطعة 283 تحصيصالحكيم عبد بلفاسي

المراهنة بلدية 10 رقم الحصة سكن خمسون حيدزيري خديجة بن

المراهنة بلدية 66 رقم حصة قطعة 283 تحصيصعمار سخري بن

المراهنة بلدية 26 رقم الحصة قطعة 01/133 رقم االجتماعي التحصيصجمعة بو يزة بن

المراهنة بلدية 116 رقم حصة قطعة 283 تجزئةحكيم يزة بن

المراهنة بلدية األرضي الطابق 05 رقم حصة 18 01 رقم الترقوي التحصيصالساسي بوازدية

المراهنة بلدية الفاضل جواد شارعفريد بورزق

المراهنة بلدية 23 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصالدين نور بوستة

المراهنة بلدية 85 رقم حصة الثاني االجتماعي التحصيصياسين بوستة

المراهنة 116 رقم حصة عمر لشقر تحصيصحتم بوغدير

المراهنة بلدية عمر جبار قرية البادي يزة بن شارعإبراهيم بوغديري

المراهنة بلدية 85 رقم حصة عمر لشقر تحصيصصالح بوكبوط

المراهنة بلدية 18 رقم حصة قطعة 283 تحصيصصبري تاليلية

المراهنة بلدية 66 رقم حصة قطعة 283 تحصيصعادل تاليلية

المراهنة 168 رقم حصة بشر عالق تجزئةحسان جواد

المراهنة 182 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصأحمد فراحتية

المراهنة األرضي الطابق ج 167 رقم حصة قطعة 283 تحصيصمناعي معيوف .

191:رقم قطعة حصة 283 تجزئةبديار سامي

01 رقم الحصة القادر عبد االمير تحصيصغايب زازية

102:رقم حصة بشر بوعالق تجزئةخضراوي حياة

134:رقم الحصة عمر جبار تجزئةقبايلي يزيد

203:رقم حصة قطعة 283 تجزئةبوراس حمزة

األرضي الطابق 105:رقم حصة جبارعمر تجزئةبطايطية منية

المراهنةالمراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



134:رقم الحصة قطعة 283 تحصيصمناصرية أحمد

79:رقم الحصة بشر بوعالق تجزئةبوقصعة ياسين

االرضي الطابق 175 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصجاليلية عبدالرؤوف

بلدية 153:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةبديار طارق

األرضي الطابق 221 رقم الحصة بشر بوعالق تحصيصبوعالق فتحي

13:رقم الحصة عبدالقادر األمير تحصيصرقاينية كمال

82:رقم الحصة بشر بوعالق تجزئةرقاينية جمال

265:رقم حصة قطعة 283 تجزئةلعبيدي بن ماجدة

92:رقم الحصة عمر جبار تجزئةبطايطية حليمة

36:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةقبايلي شكري

73: رقم الحصة عمر لشقر تجزئةبوعالق ربح

األرضي الطابق 191:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةشابي عثمان

األرضي الطابق 138:رقم حصة قطعة 283 تجزئةمحافظية زهية

بلدية 92:رقم الحصة قطعة 207 االجتماعية تجزئةروابحية فيصل

فرج سيدي 41 رقم ريفي سكن 50 تجزئةنبيل رباج

فرج سيدي بلدية 132 رقم الحصة البرج تجزئةمراد برينيس

فرج سيدي 07 رقم حصة ريفي سكن 50 تجزئةيوسف  بخوش  

فرج سيدي بلدية البرجأحسن  خديجة بن .

فرج سيدي بلديةربح خدومة بن  

فرج سيدي 09 رقم حصة ريفي سكن 50 تجزئةصالح علمالج بن  

62:رقم الحصة البرج تجزئةخدومة بن عادل

20:رقم محل الصيادة عين طريقهاللة مراد

87:رقم الحصة البرج تحصيصبولبدة منجي

االرضي الطابق 09:رقم القطعةبخوش صبري

ويالن بلدية بوكبشبوعزيز عبود بن

ويالن بلدية بوزعرورة مشتةرمضان بوترعة .

ويالن بلدية بوكبش مشتةرمانة دريدي

ويالن األرضي الطابق بوكبش السكاني التجمعحدة دريدي .

ويالن بلدية بوزعرورة مشتةبوعالم  رقاي  

ويالن بلدية مركز بويالن المزدوج الطريق 03 رقم محلالعياشي ضيفي

ويالن بلدية االكمالية حي 05 رقم محلرشيد ضيفي

ويالن بلديةمراد  قواسمية  

ويالن بلدية لمكيمن مشتةصالح مرايسية

فرج سيدي

ويالن

المراهنةالمراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه
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أخرى نشاطات
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وفواكه



ويالن بلديةعمر عبود بن

ويالن بلديةسهام عباد

ويالن بلديةسمير عبود بن

ويالن بلديةسهام صالحي

مركز بويالن اإلكمالية حي 08:رقم محلجريو بن جعفر

المزدوج الطريق 06:رقم محلمرايسية موسى

بوكبش مشتةدريدي شكري

بئربوحوش بلديةباية حسيانالمخابز

مركز بوحوش بئر بلديةاحمد بشقاوي

بوحوش بئر بلديةالمانع بلوطار

بوحوش بئر بلدية 60 رقم قطعة 01 رقم تجزئةنذير بلوطار .

بوحوش بئر بلديةعمر  عيسى بن

بوحوش بئر بلدية 88 رقم يحمل حصة 114 االجتماعي التحصيصحدة حناشي

بوحوش بئر 114 االجتماعية التجزئةجمال رواق

بوحوش بئر بلدية 01 رقم محل 11 رقم ارض قطعة 02 رقم التحصيصرشيد  مذكور

بوحوش بئر بلدية مركز بوحوش بئرالحميد عبد  مذكور .

بوحوش بئر بلديةعمر  مذكور

بوحوش بئر بلديةبوزيد رجايمية

02:رقم اإلجتماعية تجزئةزواوي شعبان

83:رقم أرض قطعة 02:رقم االجتماعية تجزئةجغماني جالل

64 رقم يحمل حصة 114 االجتماعي التحصيصزينات مختار

بوحوش بئر مركز حيكرميش طارق

الجوارية السوقبلوطار حسام

فلسطين شارعزواوي ميلود

البلدية حظيرة قرببعزيزي نوال

مركز بوحوش بئردايرة مالك

الزوابــي بلديــة بلقاسم حشيشي .

الزوابي بلدية تاقوفت مشتةالعيد رواق

الزوابي بلدية مركز الزوابيكمال  طارش .

الزوابي بلدية مركز الزوابيوليد  مناع .

الزوابي بلدية مركز الزوابيالقادر عبد منافق

الزوابي قطعة 35 االجتماعي التحصيصلطيفة خالد

الزوابي بلديةالرحمان عبد زواي

الزوابي 32:رقم قطعة 35 اإلجتماعي التحصيص كوشاري محمد

الزوابي

بوحوش بئربوحوش بئر

ويالن

المراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات
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مركز الزوابي الطيب خالدي حيعماري نصيرة

الويدان سافل بلدية مركز الويدان سافلفؤاد وطار

الويدان سافل بلديةحمدان بوطاحة

01:رقم محل الوطني التحرير جيش شارعمانع حمزة

1962 جويلية 05 شارعمسعودي الرحمان عبد

46:رقم القطعة ، قطعة 60 صالح ثليجان تحصيصساسي ذهبي

األرضي الطابق 01:رقم حسين ناصري تحصيصحمدي الشريف

سينور عين المعلمين حيرواينية إبراهيم

األرضي الطابق سينور عين 09 رقم الحصة 01 رقم صالح بوسيف تحصيصجالبي محمد

المشروحة بلدية سينور عين 03 رقم حصة 16 رقم الوطني التجمع تجزئةخالد  ربيع بن .

المشروحة بلدية سينور عين صالح بوسيف شارعلزهر حاسي

المشروحة بوجمعة سردوك شارعأحمد بوكلمون

المشروحة بلدية سينور عيننذير جابوربي .

سينور عين 08 رقم حصة صالح بوسيف حيحميد  تليلي  

المشروحة سينور عين الوطني التحرير جبهة شارع 16 رقم وطني طريقالسعيد  رحال

المشروحة بلدية سينور عين 05 رقم الوطني طريقصالح  رحال .

المشروحة بلدية سينور عين 18 رقم حصة 16 رقم الوطني الطريق تجمع تحصيصحمه حزايمية .

المشروحة بلديةالحافظ عبد حزايمية

177 رقم قطعة براهيم سيدي 177 حيفاتح عيايشية

حسين ناصري نهججابر خوالدية

مبروك جبران نهجرضوان عبيد

إبراهيم سيدي حي غنية عباس

إبراهيم سيدي حيمراد سحتوت

لطرش يوسف نهجخيرة جالبي

النور سي عين 16 رقم الوطني طريقالعربي محمد روابحية

سينور عين االرضي الطابق قطعة 248 مسعود بكاكرية تحصيصفريد بابا

مركز المشروحة بلديةنوالدين نبيلي

المشروحة بلديةاسامة عياري

سينور عين صالح بوسيف شارعرشيد قواسمية

المشروحة بلديةمختار مرزوق

المشروحة بلدية مبروك جبران شارعأحمد شايب

المشروحة األرضي الطابق 1954 نوفمبر أول شارعالوهاب عبد  سالطنية .

المشروحة سينور عين صالح بوسيوف شارعالعربي  طار

المشروحة 231 رقم الحصة ابراهيم سيدي تحصيص محمد عبيد .

الزوابي

الويدان سافل

المشروحةالمشروحة

بوحوش بئر

المخابز
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المشروحة بلدية 1954 نوفمبر أول شارعبولعراس  كافي

المشروحة نوفمبر أول شارع  عامر  قرايرية

المشروحة بلدية 26 رقم الحصة مركز المشروحة تجزئةعيسى مفتاح

1954 نوفمبر أول شارعغنام ياسين

09 رقم سينور عين عالوة ذيب شارعخاللجية نورية

األرضي الطابق 09:رقم حصة مركز المشروحة تجزئةجديد بن الكريم عبد

1954 نوفمبر أول نهجحزايمية محمد

سينور عين األرضي الطابق قطعة 27 علي عتيق تجزئةأتراي نجمة

1954 نوفمبر أول شارعبوقفة عمار

1954 نوفمبر أول شارع على يطلبرانسية مسعودة

األرضي بالطابق مبروك جبران شارعطالبي عائشة

بلدية 1954 نوفمبر أول شارعريدان علي

سينور عين األرضي بالطابق 02:رقم المحل 04:رقم الحصة 16:رقم الوطني الطريق تحصيصلعبيدي بن خليفة

سينور عين 18:رقم الحصة الوطني الطريق تجمع تجزئةحزام فتيحة

األرضي الطابق 25:رقم حصة إبراهيم سيدي تحصيصحجام عادل

نفرة عين طريق جبران مزرعة من بالقرب 21:رقم محلمقيمي سليمة

سينور عين 09:رقم الحصة الزين أحمد بوغاني تحصيصصفار تركية

سينور عين 101:رقم الريفية الحصةدريد خروفة

نوفمبر اول شارعمانع الغاني عبد

سينور عين االرضي الطابق 16 رقم الوطني الطريقمسطور نبيل

المشروحة بلدية أتراي أحمد

سينور عين األرضي الطابق 30:رقم الحصة 16:رقم الوطني الطريق مفترقعجايلية حسين

سينور عين االرضي الطابق 28 حصة وناس عتارسية تحصيصبريك كلتوم

االرضي الطابق البطيحة 206:رقم االشتراكية الفالحية القريةجفافلية ماهرالمخابز

الحنانشة األرضي الطابق 05 رقم حصة قطعة 71 البطيحة تحصيصسليمان براح .

الدالية عين مشتة عزيز قاطر

الحنانشة 22 رقم الحصة قطعة وسبعون واحد تجزئةالنبيلي جبابلية .

الحنانشة 61 رقم قطعة 300 ،02 البطيحة تحصيصسفيان  جفافلية

الحنانشة البطيحة الفالحية االشتراكية قريةعمار  جفافلية .

الحنانشة بلدية  البطيحة االشتراكية القريةالوهاب عبد جفافلية

الحنانشة قطعة وسبعون واحد تجزئةالدين نور غاوي .

الحنانشة بلدية التيطرية مشتةالغاني عبد جفافلية .

المشروحةالمشروحة

الحنانشة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



الحنانشة بلدية البطيحة االشتراكية القريةجميلة دوايدية

بالحمري الكائن الريفي التبادل مركزدايرة فريد

الحنانشة بلدية التيطرية مشتةالعابدين زين جفافلية .

الحنانشة بلدية األرضي الطابق البطيحة 100 رقم االشتراكية القريةيونس  حزام .

الحنانشة 01 رقم حصة قطعة 71 االجتماعية تجزئةمولدي خذايرية

البطيحة 128:رقم اإلشتراكية قريةالخير أم عباسي

الحنانشة 139 رقم االشتراكية الفالحية القرية البطيحةالناصر عبد  خوايجية .

الحنانشة بلدية األرضي الطابق 51 رقم البطيحة االشتراكية القريةبريزة دوافلية .

الحنانشة 50 رقم البطيحة الزراعية اإلشتراكية القرية مبارك دوافلية

189:رقم أرض قطعة الكلبة مرقد المسمى المكانعبدالقادر جوامع

البطيحة 28:رقم اإلشتراكية قريةخذايرية عفاف

75:رقم البطيحة اإلشتراكية القريةخذايرية الدين نجم

92:رقم باب اإلشتراكية قريةمسلتي سعد

07:رقم المحل البلدي الحرس مقابلعلمي القادر عبد

محمد برجي المسمى البلدي التحصيصجبابلية مراد

األرضي الطابق272: رقم اإلشتراكية الفالحية القرية البطيحةصوابرية ياسين

االرضي الطابق 118 رقم الحصة 300-02 البطيحة تحصيصتواتي بلقاسم

06 رقم الشهداء ساحةسكاك فاروق

االرضي الطابق 01:رقم الصحي قطاع سكن 02 حيخوايجية الدين خير

26:رقم حصة قطعة 124 اإلجتماعي تجزئةمناجلية عمارة

إدريس أوالد الفالحي التبادل مركزالشريف زواهي

إدريس أوالد أوت 20 حي يضياف عاللة

إدريس أوالد بلدية أوت 20 حيعاطف  برزاق .

ادريس أوالد األرضي الطابق 13 رقم حصة قطعة 124 االجتماعي التحصيص طارق دريس بن .

ادريس أوالد 67 رقم حصة القارية قطعة 86 االجتماعي التحصيصهللا عبد اللطيف عبد بن .

ادريس أوالد 05 رقم 03 عمارة سكن 50 حي محمد بوعزة .

ادريس أوالد بلدية 20 رقم الوطني الطريق محاذاة المدينة وسطاسالم بوكحيلي .

ادريس أوالد بلدية 56 أوت 20 حيالصادق  زياني

ادريس أوالد بلديةالقادر عبد زروقي

إدريس أوالد بلديةمراد دايري

إدريس أوالد 1956 أوت 20 حيالكريم عبد عجال

ادريس أوالد 1956 أوت العشرون حيسناني  ضيفي .

إدريس أوالد بلديةلطفي محمد دايرة

المشروحة

الحنانشة

دريس أوالددريس أوالد

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المخابز



1955 أوت 20 حي الوطني طريقسبوعي حدة

50:رقم الحصة قطعة 124 اإلجتماعية تجزئةنوار بن الكريم عبد

األرضي الطابق قطعة 124 اإلجتماعية تجزئةلعجال حكيم

20:رقم الوطني الطريق مقابل مباركة طبة ب 03:رقمعبيدات عبدالحميد

20:رقم الوطني الطريق و زمور مشتة إلى المؤدي الطريق الطرق، مفترق المدينة وسطسبوعي مسعود

ادريس اوالد بلديةبلقاسم حسان

18 رقم الحصة االرضي الطابق تطوري سكن 26 االجتماعي تحصيصسبوعي ياسين

اوت 20 حيعورة بن نوفل

األرضي بالطابق 02:رقم التطورية بالسكنات أوت 20 حي المدينة وسطبرينيس غنية

األجرة سيارات موقف بمحاذاة 01 رقم موقعبوشوك عالوة

الرحبة قطعة سبعون تجزئةصافي بن إدريس

األرضي الطابق 27 رقم الحصة الرحبة قطعة 70 التطوري التحصيصعلي عرجون 

الزانة عين المواجن مشتةلخضر  سلطان بن

الزانة عين بلدية ضياء أوالدعمار صافي بن  

الزانة عين بلدية المواجن مشتةبلعيد ضو بن .

الزانة عين بلدية 106 رقم بومدين هواري تحصيصأمال لطيف بن  .

الزانة عين بلدية بومدين هواري تجزئةمختار  ثاليجية

الزانة عين بلدية التور حيالطيب  ربيع

الزانة عين بلدية 01 رقم الحصة قطعة 16 التجاري التحصيصالرؤوف عبد  عرجون .

الزانة عين بلديةصالح علي  عرجون

الزانة عين 95 رقم الحصة التطوري العادي تحصيصمسعود  عرجون  

الزانة عين بلدية 50 رقم تحمل 108 بومدين هواري تجزئةزكية  كرايمية .

الزانة عين بلديةالصالح محمد حمايدية

97:رقم بومدين هواري تحصيصعلوش بن الدين نور

01:رقم محل التجاري المركز موقعدواودة عبدهللا

بومدين هواري تجزئةصافي بن توفيق

الرحبة قطعة 70 الترقوي التحصيصبوشهيدة خضرة

05:رقم محل شلبي مدرسة قربعرايسية أحمد

األرضي الطابق 59:رقم الحصة بومدين هواري تجزئةبرزاق ابراهيم

34: رقم الحصة بومدين هواري التطوري التحصيصمعيزة بن شوقي

104:رقم العادي بومدين هواري تحصيصغضاب بن عبدالوهاب

الحدادة بلدية  اوت 20 حيهشام ماجري

دريس أوالددريس أوالد

الزانة عين

الحدادة الحدادة

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

أخرى نشاطات

المخابز



الحدادة – 93 الحصة االول االجتماعي التحصيصمبروكة طوايبية

الحدادة بلدية 01 رقم كشكبشير محنان

الحدادة عياد فج مشتةأحسن  كرايمية

الحدادة بلدية 118 رقم يحمل االشتراكية الفالحية القريةجمعة  كرايمية

الحدادة بلديةعمر كرايمية

الحدادة بلديةأحمد عرعار

الحدادة بلدية عبيد السعيد الرائد نهج االشتراكية القريةكمال كرايمية

الحدادة بلدية 124 رقم االشتراكية الفالحية قريةشريفة جدري

الحدادة بلدية أوت 20 تحصيصالنوي بريك

الحدادة بلدية 02 رقم أ مدخل03 عمارة سكن 150 حيناصر عاشور بن

الحدادة بلدية 69 رقم حصة أوت 20 تحصيصنعيم زوقاري

فغنات مشتةالكريم عبد نصري

االبراهيمي البشير شارععثامنية مراد

71:رقم الحصة حصة 93 -01:رقم االجتماعية تجزئةصيد سليم

األرضي الطابق 191:رقم حصة أوت 20 تجزئةماجري سليم

51 رقم الحصة األرضي الطابق 1954 نوفمبر أول تحصيصكرايمية تومي

01:رقم" أ" مدخل 03ع سكن 150 حيزياينة هللا عبد

187:رقم الحصة أوت 20 تحصيصلوحايدية حبارة

الحدادة بلديةعرعار كمال

غربا اإلكمالية و جنوبا البلدي الملعب بجوار 04:رقم محلصياد الطاهر

53 رقم حصة 01/93االجتماعي التحصيصلهاينية بلعيد

130 رقم قطعةروابحية فتيحة

الخضارة–  االرضي الطابق 93 رقم الحصة ابراهيم مباركي تحصيصهللا عبد سديرة

لخضارة 31 رقم حصة  ابراهيم مباركي تحصيصفيصل رحامنية

الخضارة 53 رقم حصة قطعة 170/01 رقم االجتماعي التحصيصقواسمية المكي

الخضارة بلدية 39 رقم قطعةعلي سليم بن

لخضارة 26 رقم حصة 1945 جوان عشر التاسع تجزئةالدين نور حساينية .

الخضارة بلدية إبراهيم مباركي تجزئةعزالدين  رزايقية

الخضارة بلدية قطعة 50 تحصيصقدور زياينة

الخضارة بلدية ابراهيم مباركي تجزئةرشدي  عمايدية

الخضارة بلدية 80 رقم حصة ابراهيم مباركي تحصيصمحمود  عمايدية .

الخضارة بلدية 18 حصة االرضي الطابقفيصل عمايدية

الخضارة بلدية 18 رقم المجمعناجي  قواسمية

الخضارة بلدية مركز 82 رقم حصةناصر  قواسمية . 

بلدية 1955 أوت 20 حيبوعالق فتحي

76:رقم حصة إبراهيم مباركي تجزئةتباسي مراد

الخضارة

الحدادة الحدادة

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه
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المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



31:رقم الحصة قطعة 50 تحصيصدواودة عبدالحميد

32:رقم الحصة قطعة 50 تحصيصعرقوب عادل

37 رقم الحصة 01/170 االجتماعي التحصيصقواسمية عيسى

األرضي الطابق 1965 جوان 19 تحصيصروايسية فاطمة

45:رقم حصة قطعة 50 تحصيصسديرة هشام

50:رقم حصة 1965 جوان 19 تحصيصجعفر فوزي

مومن أوالد بلدية الجامع مشتةعادل دراغمية

مومن أوالد بلدية الكاف رأس مشتةفيصل  صميدة

مومن أوالد بلدية الفويض الريفي التبادل مركزغزيل عزايزية .
مومن أوالد بلدية الحدود مركز بجوارالدين نور عزايزية

23:رقم لفويضبولبدة نبيل

24 رقم الفويضلعمامرية فوزية

04 رقم الفويض الريفي التبادل مركزعزايزية فتحي

52:رقم الحصة الفالح تجزئةطبيب فتحي

فرعون مولود حيقرفي سليم

باديس بن نهجنجلة مليكة

34: رقم حصة قطعة 53 اا غرب تاورة مفرزة فردية حصص تجميحترية بن عمار

73 حصة قطعة 92 إبراهيم طيبي مفرزة فردية حصص تجميعلبادي شيرين

األرضي الطابق 25 رقم الحصة قطعة 53 غرب II تاورة مفرزة فردية حصص تجميعلبادي فؤاد

تاورة 04 رقم حصة الوندي 01 تحصيصهالة برواق

تاورة بلدية الوندي حيسعاد تاليلية

تاورة بلدية 88 رقم الحصة قطعة 92 ابراهيم طيبي مفرزة فردية حصص تجميععائشة  ترعة

تاورة 1955 أوت 20 حي مليك  خالدي

تاورة 1955 أوت 20 حيمحمد خالدي

تاورة األرضي الطابق 55 أوت 20 حيتوفيق دهماني

تاورة بلدية 57 رقم حصة (فردية حصص تجميع) قطعة 59 البناني تحصيصمبروكة  شعالن .

تاورة المعلمين حيجموعي  سمشة

تاورة المستشفى طريق القادر عبد مرازة حينوارة  طبيب

تاورة الطيب محمد بعايطية حي 01 غرب تاورة فردية حصص تجميععمر  عطية

تاورة 14 رقم الشعب حيالسعيد عطية

تاورة فرعون مولود شارعالشريف عطية

تاورة 1954 نوفمبر أول تحيصالعزيز عبد عاللشة

الخضارة

الحدادة

مؤمن أوالد

تاورةتاورة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

أخرى نشاطات

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



تاورة لخضر محمد دعاس تجزئةحسين قلداسني

تاورة حصة عشر وتسعة مائة تجزئةالدين نصر قلداسني .

تاورة بلديةحسان رايس

تاورة بلدية التبسي العربي نهجفوزي فداوي

تاورة 32 رقم حصة قطعة 119 المراهنة طريق االجتماعي التحصيصربيحة هراقمي

تاورة 1954 نوفمبر أول تجزئةناصر نصيب

باديس إبن حيشكري نصايبية

تاورة بلديةعمار ترية بن

تاورة بلدية 04 رقم الحصة الزعرورية طريق مفرزة فردية حصص تجميعبريزة موساوي .

تاورة بلديةيوسف عامري

تاورة 1955 أوت 20 حيالشريف هوشاتي .

تاورة بلديةصالح شعالن

82:رقم الوطني الطريق بمحاذاة 78:رقم الحصةالطيب أحمد قراوة

العمراني المحيط خارجمسعود جريدي

سالم عطية شارعصالح أوسعيد محند

ونزة طريق 152:رقم عبدالقادر مزارة تجزئةصياد صابر

05:رقم حصة قطعة 24 غرب تاورة فردية حصص تجميعموساوي صالح

باديس بن نهجسيساوي دليلة

األرضي الطابق 05:رقم المعلمين حيبراكتية لعبيدي

األرضي الطابق 02:رقم محل 06:رقم محمد بعايطية نهجقلعي مراد

باديس إبن شارعحراوبية عماد

البطوم مشتةسيساوي زعرة

سابقا اإلسمنت معمل شارعقلداسني سليم

31:رقم حصة قطعة 64 الوندي مفرزة فردية حصص تجميعلحمر مصطفى

12 المحل رقم السبتي بومعراف قريةخالدي ربيع

المعلمين حييحي بن رضا

فردية حصة المعلمين اسكنات محايدزرقين سمير

األرضي الطابق 20:رقم الرحبة تجزئةعبابسية دزاير

28 رقم ،الحصة قطعة 46 ( 2) شرق تاورة مفرزة فردية حصص تجميعلعجايلية الدين نور

األرضي الطابق المعلمين حيموساوي عزالدين

تاورةتاورة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



1955 أوت 20 حيترعة ثلجة

29:رقم الحصة قطعة 59 البناني فردية حصص تجميعشرايطية أمين محمد

04:رقم حصة قطعة 24 (1) غرب تاورة مفرزة فردية حصص تجميعجريدي خديجة

86:رقم الحصة 1954 نوفمبر أول حيقلداسني وليد

06 رقم الحصة قطع 06 الزعرورية طريق مفرزة فردية حصص تجميعبلبخوش إبراهيم

االرضي الطابق 40:رقم الحصة قطعة 59 البناني فردية حصص تجميععثامنية وليد

34:رقم حصة السطحة 55 أوت 20 تحصيصحزام العطرة

سابقا الفالح سوقثابت ياسين

31 حصة قطعة 64 الوندي مفرزة فردية حصص تجميععبابسية تونس

الزعرورية الدين عز درايعية شارعالدين نور علوش بن  .

الزعرورية بلدية تمطماط مشتةبولعراس جلولي

الزعرورية 16 رقم الوطني الطريقمسعود جلولي

الزعرورية بلديةليلى  خميسي  

الزعرورية األرضي الطابق ابراهيم دباسي شارعمحمد غيم .

الزعرورية  ابراهيم دباسي شارعلزهر دريسي .

الزعرورية بلدية الجليل مشتةطبيب  هنية .

الزعرورية بلديةسعاد شابي  

الزعرورية ابراهيم دبابي شارعهللا عبد عمامرة

الزعرورية ابراهيم دبابي شارعالدين صالح قادري

81:رقم الوطني طريقالنوي مساعدية

الجليل بمشتة ارض قطعةفريد عبابسية

الصرية مشتةيوسف قداش

الزعرورية بلديةطراد بن عبدهللا

20:رقم الحصة قطعة وثالثون ثالثة تجزئةصوالحية محمد

إبراهيم دباسي شارعنصايب كريم

جويلية الخامس حيكشريد عدرة

الطيب دريسي حيمروش كمال

164:رقم حصة الرميليعياري حسام

األرضي الطابق 59:رقم الحصة الخروب حيلعاليبية يمينة

40رقم الحصة قطعة27 مفرزة فردية حصص تجميعزروقي العكري

األرضي الطابق 37:رقم القطعة الزيتونة حيرجايمية أحمد

الزعرورية

تاورةتاورة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه
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االرضي الطابق قطعة 27 مفرزة فردية حصص تجميعقروي يمينة

األرضي الطابق 10:رقم القرية وسطخليفة مبروكة

االرضي الطابق باديس بن الحميد عبد نهججودي توفيق

األرضي بالطابق 01:رقم الحصة 14:رقم الخروب تحصيصعمامرة بسمة

الدريعة 1954 ماي 08 تحصيصحبارة نوار بن  

الدريعة 13 رقم حصة 54 نوفمبر اول تحصيصحسين بودغيس

الدريعة بلدية 02 رقم حصة براهمية هللا عبد حيمالك بوشريكة  .

الدريعة بلدية 1954 نوفمبر 01 تحصيصالعياشي لعقون

الدريعة بلدية مادور مشتةسماح فريحة بن

الدريعة بلديةالمكي بوشريكة  

الدريعة بلديةوريدة عقون  

الدريعة بلدية صالح مرابطين  

الدريعة بلديةعائشة بلحرش  

الدريعة بلديةاسيا دلهوم  

الدريعة بلديةعمار مزاهدية

215:رقم 02 الحصةعرقوب مليكة

براهمية هللا عبد حيبروك محسن

براهمية هللا عبد حيجاليلية حورية

109 رقم حصة 01 جنان تحصيصحفيان سومية

األرضي الطابق 79 رقم قطعة (قطعة 126) 01 الجنان اإلجتماعي التحصيصبالي بالل

األرضي الطابق 79 رقم (قطعة 126) 01 الجنان اإلجتماعي التحصيصمعافة الحميد عبد

العظائم أم بلديةمحمد لوح

العظائم ام بلديةالدين عماد بوعكاز

العظائم ام بلديةصبري سعايدية

العظائم أم بلدية 01 رقم تجزئةالدين جمال  جبار بن

العظائم أم بلديةزلفى  جبار بن

العظائم أم 11 رقم القطعة 07 رقم االجتماعي التحصيصفوزي  جبار بن

العظائم أم بلدية 07 رقم االجتماعية التجزئةسهام جبار بن

العظائم بلديةأم 10 رقم 03 االجتماعي التحصيصشكيب جبار بن .

العظائم أم بلدية 08 رقم االجتماعي التحصيصعمار جبار بن

العظائم أم بلديةفريد جبار بن .

العظائم أم بلديةالرحمان عبد  زاوي .

العظائم أم العظائم أم

الدريعة

الزعرورية

تاورة

أخرى نشاطات

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



العظائم أم بلدية 50 رقم قطعة 02 رقم تجزئةالجمعي زبيري

العظائم أم بلديةمصطفى  تومي .

العظائم أم بلدية 11 رقم قطعة 01 رقم تحصيصعايدة بوناب .

العظائم أم بلديةلعماري بوتمجت

العظائم أم 03 رقم اإلجتماعي التحصيصالكريم عبد غيدة بن  

العظائم أم بلدية 10 رقم 49 رقم يحمل 02 رقم التجزئةفاتح عراب .

33 رقم قطعةلزهر زاوي

02:رقم تجزئةبوتمجت عادل

(سابقا الصنب عين راس حي) لمبارك شوابنية حيزواينية غالم

61:رقم قطعة 02:رقم تجزئةسعداوي عبدالوهاب

03:رقم اإلجتماعية تجزئةغيدة بن حكيم

07:رقم اإلجتماعية تجزئةجبار بن سهام

العظايم أم ابراهيم زمزوم شارعماضي فريد

12:رقم قطعة 08:رقم اإلجتماعية تجزئةسعداوي عبدالوهاب

لعبيدي قاسمي الشهيد حيعبدالمالك حكيم

11:رقم قطعة 01:رقم التحصيصبوساحة أحمد

مركز العظائم امجبار بن حاتم

02:رقم محل 89:رقم قطعة 02:رقم التجزئةرغيس فاتح

محل 57 موقع 56:رقم محلجبار بن تركي

(20:رقم قطعة) 07:رقم اإلجتماعي التحصيصشعشوع زينة

06 رقم قطعة 02 رقم تحصيصبوساحة هشام

العضائم ام مركزمحجوبي فاطمة

لمبارك شوابنية حيمعمرية رفيقة

ترقالت بلديةمنير مراخيالمخابز

تارقالت بلديةصالح  ضاوية بن

ترقالت بلدية-  مركز ترقالتحضرية شبوط

ترقالت بلدية-  مركز ترقالتالساسي مومني

ترقالت بلديةغيدة بوغرارة

ترقالت بلديةالناصر عبد قدادشة

قرماط مشتةعلي روابحية

ترقالت بلديةضاوية بن حسينة

مركز ترقالت بلديةمالة بن سلطان

مركز ترقالت بلديةكالش أبوزيد

العظائم أم

تارقالت

العظائم أم

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



49 رقم الداموس وادي اإلشتراكية الفالحية القرية شارعصالح شنتة

الكبريت وادي بلديةالضاوية برحال

20:رقم مسكن وثالثون ثالثة حيمبارك مجرالو

الداموس وادي قريةفتحي عناب

21:رقم الداموس وادي قريةلعلى سيرين
02:رقم يحمل 01 تحصيص محمد مصباح حيكمال مماجي
الكبريت واد 16:رقم الطريق بجانبداود توماري

محمد مصباح 01 رقم تجزئةبلفار زكية

عليا بن حيمراح صليحة

هللا زرايريةعبد الشهيد حيمرابطي هدى

المركزي الحيبوناب الدين قمر

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

العظائم أم

الكبريت واد

أخرى نشاطات


