
العنوانالمسخر التاجر ولقب إسمنوع النشاطالبلدية الدائرة

(الدين بدر غليس) الخبز شجرة م م ذ ش
الحدائق نهج و فرعون مولود زاوية

32 رقم ب منطقة صالح برال سكن 380 حيصالح فداوي

 16 حصة االول الشطر مسعود سيدي قطعة 175 الترقوي التحصيص دمحم بوعالق

01 رقم صالح برال حيالغاني عبد دالجي

04 رقم العربي عتارسية نهجالطاهر بوكلوهة

00 حصة سالم بن الرحمن عبد شارع العالوية حيالصالح دمحم خواللي

أكتوبر 17 حيعمار دايرة

مسكن 1700 حيالكريم عبد جعفر

بوراس االخوة شارعصغرى مؤسسة علي يوزمان

143 رقم الحصة الفتح تعاونية التفاح جنان تجزئةدمحم زاوي

 60 رقم الريفية الحصة تيفاش طريقدمحم زوايزية

237 قطعة التفاح جنان تحصيصوفاء ماليكية

01 رقم محل مسكن 456 حيهشام نجار

12 رقم القادر عبد واالمير بومعراف السبتي نهجي زاويةالدين بدر غليس

باديس بن الحميد عبد نهجوليد خذايرية

االرضي الطابق 29 رقم رمضان عبان نهجصبري خوايجية

االرضي الطابق 55 رقم القطعة االولى المرحلة االولى المنطقة تحصيص الدينالدين تقي بعرور

ارضي طابق 95 حصة مسعود سيدي قطعة 209 تحصيصسليم مجامعية

04 رقم دمحم عوايجية نهجلطفي بلفاضل

 الكبير البرج تونس طريق تجزئةخالد شياحي

عوادية اوالد االستاذ نهجالهادي دمحم رحموني

الزرقاء واد شارعلمياء بوغاني

فرعون مولود 01 رقم الرئيسي المدخل الهالل نهج زاويةدمحم عنتري

04 رقم الجامعي المركز السودة فطومةمجيد نصري

 حسب نوع النشاط2022قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد الفطر : 01جدول 

سوق أهراس

سوق أهراس:  والية

مخابز

سوق أهراس



بوحجار طريق قطعة 55 تجزئةالمالك عبد بقاش

15 رقم الحق عبد قويسم تحصيصايمن سمار

االرضي الطابق 121 الحصة الزعرورية طريق تحصيص 16 رقم الوطني للطريق محاذيرشيد محامدية

01 حصة بلقاسم حفصي شارع الحق عبد قويسم تجزئةعلي عايش

نوار رباحي تجزئةالطيب عيون

مبروك حيراز نهج و 26 رقم عميروش العقيد نهج زاويةالدين فرح ثاليجية

االرضي الطابق الرئيسي مخاه لطرش يوسف نهج و قالمة نهجالمالك عبد رابحة بن

15 رقم قادر العزيز عبد نهجثلجة بوطويل

التفاح جنان تحصيصالرؤوف عبد كركارين

 العالوية حي سالم بن الرحمن عبد نهجمبروك غليس

 اهراس سوق افريل 26 حيسعد قاطر

 ياسين هللا ضيف بن األرضي الطابق 02 رقم ألندي سلفادور نهج

سالم بن الرحمن عبد نهجشكري بريكي

اهراس سوق منصور بهيجيصبري بلريق

فريتح الحاج تحصيصالصالح دمحم خواللي

 نجيب قيرود األرضي الطابق تبسة أهراس، سوق 16 الوطني الطريق

عميرات سليمانالطاهر دمحم ناجي

اودان وموريس لوممبا ياتريس نهج زاويةوفاء شابي

العربي عتارسيةغنية بلومي

العربي عتارسيةمهدي فداوي

القادر عبد واالمير بومعراف السبتي نهج زاوية الحميد عبد جويمع

خميستي دمحم نهج الدين خير بوبعيجة

التجارية النشاطات منطقةعماري بوترعة

16 رقم الوطني الطريقهللا عبد هشام

رحامنية أرضية مزغيش حيهللا عبد ماليكية

التفاح جنان تحصيصالطيب سديرة

التفاح جنان تحصيصعزوزي قومية

الشناوة حيصادق زغالني

الشناوة حيالشريف دراوات

الرمي حقل تحصيصالحفيظ ع مراد

20 رقم التحرير جيش نهجيوزمان زوجة بوعكاز

الرحمان عبد ورتي نهجرضوان عقوني

سوق أهراس

مخابز

سوق أهراس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



دمحم عوايجية نهجزينة رقاينية

مختار باجييونس عرفي

بشير شيحاني نهجسمير صيود

سكن 400 حيبوسهوة الدين نصر

مسكن 1700 حيلعاليبية نبيل

منصور بهيجي تحصيصغليس زوجة غليس تونس

مختار باجي شارعمبروك شريط

40 ع سكن 560 حيصبري بوشواطة

الحق ع قويسم نهجأمين دمحم بالشيخ

لعالوية حيالناصر شعالن

غلوسي حيبريك جالبي

غلوسي حيجمال دريسي

أوسالتي تحصيصصالح دمحم رواينية

الحدائق نهجعلي بوخاري

10 رقم األراضي شغل مخططأمين دمحم حمايدية

الثانية المرحلة األولى المنطقة تحصيصسمية رياحي

cnp 578/560 حيصبري شواطة بن

الزرقاء ديار تحصيصتوفيق مناصرية

الزرقاء ديار تحصيصرشيد قطار

الزرقاء ديار تجزئةدمحم مصدق بن

مجردة تحصيصعاطف غربي

الحق ع قويسم حيطارق صافي بن

E عمارة 01 محل إجتماعي تساهمي مسكن 80 علي صفصاف

الطيران محطة تحصيصرضوان راشدي

الطيران محطة تحصيصصوراية قوادرية

دزاير شايب شارعزهية يونسي

الغابات الشغال الوطني الديوان تجزئةدمحم لبيض

مراد ديدوش نهج 15الزهرة فاطمة نوري

مجردة تحصيصمنير سيساوي

ميرابو نهجغنية سبوعي

صالح دوايدية نهجفتحي كشريد

13 رقم 40 ع سكن 500 حيصبري بوشواطة بن

47 رقم االسمنت نهجإبراهيم نادرية

سوق أهراسسوق أهراس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



cnp 578/560 حيبلقاسم بلعبيدي

3رقم احمد درايعية حيفريد شعالن

الرحمان عبد ورتي نهجصالح بشيش

يوغورطة نهج الفيبور حيمسعود جوابلية

لوممبا باتريس نهجنعيمة طالبي

فرعون مولود نهجخليل عواشرية

فرعون مولود نهجمقداد ماضي

دمحم عوايجية نهجالدين عز يحياوي

مسعود سيدي تحصيصفارس بولعراس

مختار باجي نهج و مجردة طريق زاويةالدين خير رحال

لولو حمة حيعمار جويمعة

صالح برال تطويري سكن 220 حيالحق ع قاضي

صالح برالزهرة حفيظ

صالح برالمراد خطاب

الرمي حقل تحصيصالدين نصر خواتمية

رمضان بن يحي وارث بن شارعلخضر صيد

الرمي حقلعماد ثاليجية

 تيفاش طريقمليكة عشيبي

مهيدي بن العربيهللا عبد معواج

الطاقطاقية حيدمحم بوراوي

باديس بن الحميد عبدجمال كافي

رابح قالطي نهج على يطلوليد رياح

الزرقاء ديار تحصيصياسين بولعراس

مهيدي بن العربييوسف هللا عبد بن

الحق عبد قويسم تحصيصالغاني عبد جفافلية

مجردة تحصيصدمحم عكيك

مهيدي بن العربيمصطفى هللا عبد بن

باديس بن الحميد عبد شارعالدين جمال كافي

20 رقم الوطني طريق محاذيبالل خواللي

بوحجار طريق تحصيصفؤاد نوري

لولو حمة حيجمال طار

بلعدودي أحسن نهجمراد هللا عبد

16 رقم الوطني الطريق نوفمبر اول حيفوزي رحمة

سوق أهراسسوق أهراس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



عنابة طريقفؤاد لعرايبية

28 رقم عميروش العقيد شارععبسى كبير

الطاهر زراد نهجلمنور دريدي

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 -

عميرات سليمانحدي ثاليجية

 الماء خزان تحصيصرشدي مرايسية

10 رقم األراضي شغل مخططأنور سيل بن

169 رقم قطعة مجردة تحصيصجالل خاليفية

الغابات الشغال الوطني الديوان تجزئةالحق نولر رحامنية

األمان مسجد حدة محمودي

2 عنابة طريقأنيس زعالن

الحق عيد قويسم تحصيصالدين نور صيد

إبراهيم جديد بنPK 108  رشد ابن حي

توفيق سيرينفرعون مولود شارع

علي حمايديةشيحاني نهج 01

عمر بوغالمالقالة طريق

.عنابة طريق رشيد يلفوف

بشير شيحاني ونهج 27:رقم خميستي دمحم نهجي زاويةفاطمة خالد بن

األرضي الطابق 15 رقم الحصة التجارية النشاطات منطقةالشريف دمحم لمناجلية

169 مجردة تحصيصنبيلي بوعالم

مختار باجي على مطلصفي عمارة

العايد وبوثليجة مختار باجيإبراهيم قواسمية

هيقو فيكتورعدنان سالم أوفلة

بشير شيحاني نهجمبروك منار

التحرير جيشبلقاسم هللا عبد أوالد

التحرير جيشطارق مكوف

التحرير جيشعادل مخلوف

07 مختار باجي شارعرشدي م حراكتية

المجيد ع بوبكر و بشي شيحاني زاويةرابح طوافشية

عمر جبار شارعفوزي زروقي

01 رقم عمر جبارعائشة سكاك

لوممبا باتريس نهجفتحي نبيلي

سوق أهراس

نشاطات أخرى

سوق أهراس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



رشد ابن حيفوزية عرفة بن

قالمة نهج و األطرش يوسف نهج زاويةالرزاق ع حركاتي

مجردة تحصيصبالل مراح

عميروش نهجمقران مناد

قادر العزيز عبددمحم بومعيزة

الكناب حينذير برجي

التجارية المنطقة تجزئةسميرة ثاليجية

التجارية المنطقة تجزئةفقير سليم

مراد ديدوش شارعميزوني رحموني

170:رقم حصة اللوز حي تجزئةحمزة أوبلي آيت

05ا بشير شيحاني  نهجمراد جالب

أ الحصة الطيب جبار نهجرضوان بروك

02 رقم دزاير شايب شارعأحمد خلفي

االرضي الطابق قدم 15 رقم الحصة عنابة طريق بمحاذاةإلياس طار

81:رقم حصة األرضي الطابق الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيصشوقي سديرة

االرضي الطابق سالم بن الرحمان عبد نهج على يطل العالوية حيطارق كليوس

االرضي الطابق مختار باجي تحصيصاسالم دمحم طواهرية

157  رقم الحصة التفاح جنان تحصيصالصالح دمحم مختاري

مزغيش حيابراهيم جوامع

األرضي تحت الطابق 170:رقم الحصة اللوز حي تحصيصجمال أوبلي آيت

األرضي الطابق 06:رقم الحصة األولى المرحلة األولى المنطقة تحصيصعماد كندرو

24 حصة فريتح تحصيصهشام لعجال
النصر حي نحصيصالباسط عبد كافي

الطيب بن الصادق خالد بن نهجعلي مسطور

,أسامة دمحم ماضي

نقلنوار شريط

سالم بن عبدالرحمان شارعيسين قضايبية

صالح برال 39:رقم سكن 680 حيعيسى سلطان بن

اللطيف عبد حريرش نهجالدين خير رضوان

رشد ابن سكن 163 حيعصام خذايرية

الحق عبد قويسم حيياسين دريس بن

181:رقم وعدهللا عين حيكمال عفيفي
07 عمارة سكن 578 حيعبدالرحمان زغادنية

سوق أهراس

نشاطات أخرى

سوق أهراس



2 رقم 1956 اوت 20 تجزئةالسعيد ذياب بن

6رقم محل الدائرة طريقالطيب يوسف زاوي

3 رقم التجزئةفيصل نوي

- لهاللي بوجمعة سدراتة- النصر حي 12 رقم منطقة اإلجتماعي التحصيص

سدراته الكرمة عين حيمباركة زديرة

سدراته 02 رقم التجزئة حيصالح شنوف

سدراتة 1945 ماي 08 شارعالعيد محجوب

سدراتة البلدي حيشهرزاد عزاق

.سدراتة بلدية  شرق جنوب بجانببديعة مراد

سدراتة البلدي الحيالحميد عبد عامر ايت

سدراتة 131 رقم اإلستقالل شارع عالوة موهادي

سدراتة 112:رقم القطعة 1971 فيفري 24 حيسماعيل بلوطار

سدراتة العامرية حي لمين دمحم كوشاري

سدراتة الحدائق حيعثمان العايب

سدراتة األرضي الطابق 02 عمارة قالمة طريق لحبيب زيرق

الكراب واد مشتةليامين مسعودي

سدراتة الفداء شارع فريد موفق

سدراتة النصر حي منصف شعبان بن

الطلبة عين مشتة الحميمين دواردمحم قجوح

سدراتة السعيد عبيد حيعماد عيساوي

سدراتة 113 رقم قطعة 01 رقم الجديدة الحضرية المنطقة تحصيصسفيان منصر بن

سدراتة اإلستقالل شارعيوسف بليليطة

سدراتة 160 رقم قطعة 1962 جويلية 05 شارع الدين نور لشقر

الفداء شارعبلقاسم أفتيت

03 رقم الحضرية المنطقةالطيب مزوز

03 رقم السوفي صالح شارعسليم رقايعية

 سدراتة 107 رقم أرض قطعة 02 رقم الجديدة الحضرية المنطقة تجزئة حليمة مناصرية

باديس بن الحميد وعبد السعيد شرفي نهجي زاويةمولدي روايسية

السعيد شرفي شارعالسبتي عزايزي

سدراتة الشهداء نهجالصديق هواري

الكرمة عين حيالطيب خياري

أحمد خضراوي حيكمال بلوطار

سدراته

سدراته

مخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



56:رقم قطعة 204 الحضرية المنطقة 02:رقم التجزئةدمحم كبابي

سدراتة 73 رقم سكن 131 االجتماعية تجزئة بلقاسم مكي

سدراتة البيضاء عين طريقهشام بروقي

سدراتة الفداء شارععزيز  افتيت

األستقالل شارعالمالك عبد أفتيت

اإلستقالل شارععمار أفتيت

 سدراتة الفداء شارعرابح بوجالل

1960 ديسمبر 11 نهجوناسة لعناصر
طلبة عين مشتةعلي سالمي
الفداء شارعصالح عثماني
سدراتة السلم حي محسن بلوطار
السوفي صالح شارعسالف بغدوش

سدراتة اإلستقالل شارعأحمد أحمد سي بن
سدراتة صالح غضباني و السوفي صالح شارعي زاويةحمانة طايري
سدراتة االستقالل شارع موسى قرفاف
سدراتة الكرمة عين حيلزهر مالك

سدراتة السوفي صالح شارع الصيفي بوخضر
سدراتة االستقالل شارععادل بلهوشات
سدراتة 22 رقم السوفي صالح شارع ياسين حفصي
سدراتة السوق  نهجلخميسي مانع

سدراتة اإلستقالل شارعلعماري رميشي
سدراتة المعلمين حي سلطان ناصري

ركاز المسمى التحصيصالعايش عوالب

باديس بن الحميد عبد نهجخميسي اونيسي

الشهداء شارععبدالوهاب عوالب

05:رقم مسكن 60 حيالدراجي قوادرية

سدراتة  السعيد عبيد حي بوزيان قناوي

سدراتة 1960 أكيوبر 17 شارع مروان عثماني

سدراتة باديس بن الحميد عبد شارع لكريم عبد حدادي

سدراتة المستقبل حي زوهير قاسمي

سدراتة 45 رقم المستقبل حي تجزئة ابراهيم رحاحلية

سدراتة 91 رقم السعيد عبيد حي الدين نور مباركي

سدراتة 07 رقم مسكن 60 حي فاتح حداد

سدراتة السلم شارع مهدي بلقيدوم

سدراته

سدراته

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



سدراتة (سابقا الروضة ) العمومية الحديقة مختار طبي

 سدراتة 41 رقم المستقبل حي تجزئة صالح بونعيم

سدراتة السلم شارعسفيان هباشي

سدراتة االرضي الطابق 04 عمارة قالمة طريقاإلسالم نور زيدي

سدراتة السعادة حيأمين دمحم طباخ

 سدراتة االرضي الطابق 03 رقم مدخل ا عمارة سكن 200/150 حي الزمان نور خراخرية

سدراتة 1945 ماي 08 شارع شكري وناسي

 سدراتة 16 رقم السوفي صالح شارعسوعيد هللا بوعبد بن

سدراتة 1945 ماي 08 شارعوسيم قاسمي

سدراتة المعلمين حيدمحم هباشي

سدراتة 1945 ماي 08 شارعمكرم غنام

سدراتة الجديدة للثانوية المؤدي الطريق على يطل سعدان فضيل شارع العربي دمحم مالك

56 قطعة 1971 فيفري 24 حي 04 رقم التحصيصالدين عماد بوزيد

29 رقم قطعة 1962 مارس 19 تحصيصخالد طراد

(ZHUN 228)02:رقم الجديدة الحضرية المنطقةمنير قصراوي

03 رقم التجزئةانيس زاوي

بلغيث سيدي الثانوي التجمعنذير بلقيدوم

العامرية حيالحق عبد مرايحية

نقلعادل يحياوي

نقلالطاهر ناصف

نقلكمال دمحمي

األرضي الطابق 02: رقم المحل 09:رقم س مدخل السعيد عبيد حيالرزاق عبد قشايشية

خميسة بلديةالحكيم عبد بلهوشات

خميسة بلدية 12 رقم 1954 نوفمبر 01 ساحة دمحم  بوجالل .

خميسة بلدية 06 رقم محل بومدين هواري نهجفؤاد بوجالل

خميسة بلدية 10 رقم محل بومدين هواري نهجنذير بوجالل .

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

سدراته

سدراته

ر سلطان عي 

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

خميسة



سلطان عين بلدية غ ب م منصوري اإلخوة م م ذ ش

الطلحي ضيف الشهيد إبتدائية بمحاذاة 02:رقم موقع 01:رقم محلدبابزة نجاة

 سدراتة-مداوروش الوطني الطريق حي بوشارب العائلة خبز م م ذ و ش ذ م

16 رقم الوطني الطريقياسين ناصر بن

لغرور عباس حيعزيزة بوناب

االستقالل شارع دمحم بوتمجت

لغرور عباس حي سامية غيدة بن

 مداوروش لغرور عباس حيالحرفي العاواني سمايلي

مداوروش األرضي الطابق سكن 435 علي منزر حي زيدان فارح

01:رقم اإلجتماعية تجزئةنبيل مصباح

23:رقم ب مدخل 435 علي منزر حيفاتح جالد

المحطة حيوليد عناب

عبدالباقي حيعلي قادري

مداوروش. 16 رقم و ط على يطل 1945 ماي 08 حي 12 حصة 01 الشطر 03 رقم التحصيصاسالم سيوان

1945 ماي الثامن حيبلقاسم لعايب

الجبانة طبة تجزئةمصطفى بارش بن

لغرور عباس حيهللا عبد عولمي

مداوروش بلديةهشام بطينة

1945 ماي الثامن شارععبدالغاني غريسي

بوخرشوفة اإلخوة حيمراد حمرون

حجر عين مشتةوردة بلقلي

عمر جبار حيحمدي شواقرية

المحطة حيرابح كريفيح

علي عاشوري حينورالدين فراحتية

علي منزر حيكمال سالطنية

01 رقم االجتماعي التحصيصعمر قاسمي

محتالي اإلخوة حيبالل سالطنية

01:رقم اإلجتماعية تجزئةالطاهر مشنتل

02 رقم محل ب عمارة كيالني دمحم فارح سكن200/1000 الرؤوف عبد شواقرية

 - 11 رقم القطعة بوخرشوفة االخوة حيايمن جالبي

02 رقم محل لغرور عباس حيرشيد مامين

أ 14 مدخل سكن وعشرون وإثنان مائة/خمسون و ثمانية حيصابر بوتمجت

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

سدراته

ر سلطان عي 

مداوروش

مداوروش

نشاطات أخرى



ب محل 29رقم المعلمين حي بالل مصباح

 المدينة وسطاحمد ربايعية

  16 رقم الوطني الطريق مراد قاسمي

12 رقم قطعة االول الشطر 06 رقم التحصيصفطيمة زروالي

مداوروش بلديةصالح دراجي

04 رقم المدينة وسطالدين نصر عناب

الوطني طريقأحمد طالب

تبسة طريقيوسف واعلي

الريفية التنمية و الفالحة بنك طريقبالل قندوز

16:رقم الوطني الطريق على يطلفيصل بوليفة

اإلستقالل شارعالحكيم عبد مخاطرية

16:رقم أهراس سوق طريقالزين مرخيش

مركز مداوروشكمال فارح

الوطني طريقجهيد قادري

علي عاشوري حيمحسن بلحسن

محتالي االخوة حيالدين زين درواز

عمر جبار حيرشدي ذيب

د: "رقم 13 عمارة سكن 122/58/18 حيدمحم فرماس

عبدالباقي حيسامي بروكي

مداوروش بلدية رمضان عبان نهجالدين عز شواقرية

محتالي االخوة حيرشيد عياد بن

مداوروش باديةالزين أحمد عوادي

علي عاشوري حيمراد عطية

أهراس سوق والية مستوى على نقلبالل درباي

بوخرشوفة اإلخوة حيعماد فارح

قطعة 53:رقم تجزئةتوفيق بريك

03:رقم محل العمومية الساحة مقابلحميد طاوس

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

48:رقم حصة 01:رقم التحصيصدمحم جمعي

تيفاش 105 رقم صلبانة عين رتبة، طبةسمير جعفر

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

مداوروش

مداوروش

نشاطات أخرى

تيفاش



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

البلدية مقابل 04:رقم محلمناع بوجمعة

07:رقم قطعة 01/53 اإلجتماعي التحصيصبلدي يوسف

09:رقم حصة 01:رقم اإلجتماعي التحصيصدمحم معمرية
بوصبع عين مشتةمبروكة بومعزة

01:رقم اإلجتماعية تجزئةفاتح قروي
الرقوبة بلديةمعيوف جواد
القارصة مشتةبشير قروي

05:رقم محل تيفاش طريق 81 الوطني الطريق مقابل الجديدة الرقوبةمغزي خطاب
الراقوبة البرج مجمع مشتة لبوالجية بزويش

المراهنة– قطعة 283 تحصيصأمينة رحالي

المراهنة بلدية العربي بديار شارعأسامة عمارنية

 المراهنة–القادر عبد االمير حصيصمكرم بريكي

المراهنة بلدية 05 رقم الحصة عمر لشقر تحصيصشكري حمزاوي

34:رقم الحصة بشر بوعالق تجزئةأحمد مناعي

العربي بديار شارعهالل خذايرية

القادر عبد األمير تجزئةهندة خميس

المراهنة بلديةفطيمة ملكي

المراهنة بلدية - 05:  الحصة القادر عبد األمير تحصيصبالل خذايرية

المراهنة بلدية 202 رقم حصة قطعة 283 تجزئةفطيمة مليكي

المراهنة بلدية الفاضل جواد شارعفريد بورزقة

المراهنة بلديةالطاهر رباج

المراهنة بلديةكريم عمايدية

مباركة سيساوي حيمباركة كربوعي

المراهنة 182 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصأحمد فراحتية

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

األرضي الطابق 24 رقم الحصة بشر بوعالق تحصيصالنور عبد بدايرية

12:رقم الحصة سكن 20 حيالدين شمس كحيل

األرضي الطابق عمر جبار تحصيصالسعيد طورشي

108 رقم الحصة بشر بوعالق تحصيصصالح مكناس

نشاطات أخرى

المخابز

مداوروش

المراهنة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

المراهنة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

نشاطات أخرى

تيفاش

الراقوبة



األرضي الطابق 06:رقم الحصة قطعة 01/133 اإلجتماعي التحصيصأحمد كربوعي

تطوري سكن 50 تحصيصالشريف بواسطية

حسين راهم حيوحيد ذيب

فرج سيدي  –05:  رقم أ/  ط البرج مشتةاسماعيل بهلول

فرج سيدي–  البرج مشتةدمحم قلداسني

فرج سيدي 07 رقم حصة ريفي سكن 50 تجزئةيوسف  بخوش  

فرج سيدي بلدية البرجأحسن  خديجة بن .

62:رقم الحصة البرج تجزئةخدومة بن عادل

20:رقم محل الصيادة عين طريقهاللة مراد

87:رقم الحصة البرج تحصيصبولبدة منجي

ويالن بلدية بوكبشبوعزيز عبود بن

ويالن األرضي الطابق بوكبش السكاني التجمعحدة دريدي .
ويالن بلدية بوزعرورة مشتةبوعالم  رقاي  
ويالن بلدية مركز بويالن المزدوج الطريق 03 رقم محلالعياشي ضيفي

المزدوج الطريق 06:رقم محلمرايسية موسى

بوكبش مشتةدريدي شكري

3 رقم تجزئة يوسف بلقاسمي

بئربوحوش بلديةباية حسيان

مركز بوحوش بئر بلديةاحمد بشقاوي

بوحوش بئر بلديةالمانع بلوطار

بوحوش بئر بلدية 60 رقم قطعة 01 رقم تجزئةنذير بلوطار .

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 بلديةبوزيد رجايمية

بوحوش بئر بلديةالصديق معنصر بن

02:رقم اإلجتماعية تجزئةزواوي شعبان

بوحوش بئر مركز حيكرميش طارق

فلسطين شارعزواوي ميلود

مركز بوحوش بئردايرة مالك

الزوابــي بلديــة بلقاسم حشيشي .

المراهنة

ي الزواب 

المراهنة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

بئر بوحوش

بئر بوحوش

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

المخابز

سيدي فرج

ويالن

نشاطات أخرى



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 دمحم

مركز الزوابي الطيب خالدي حيعماري نصيرة

الويدان سافل بلدية مركز الويدان سافلفؤاد وطار

الويدان سافل بلدية تارقالت طريقالدين نور عبابسة

الويدان سافل بلديةحمدان بوطاحة

01:رقم محل الوطني التحرير جيش شارعمانع حمزة

1962 جويلية 05 شارعمسعودي الرحمان عبد

االرضي الطاتبق 19 رقم حصة 54 شارع خالد زيرق

قطعة 60 صالح ثليجان تجزئة نذيرة شايب

سينور عين بديعة غنية ركاب

سينور عين المعلمين حي ابراهيم رواينية

حسين ناصري تحصيص الشريف حمدي

المشروحة 01 رقم الحصة قطعة، 27 علي عتيق تحصيصالحليم عبد قرقوري

األرضي الطابق قطعة 92 المعدنية العين تحصيص سينور عينفطيمة اشهيب

سينور عين االرضي الطابق قطعة 248 مسعود بكاكرية تحصيصفريد بابا

سينور عين األرضي الطابق 40:رقم الحصة قطعة 92 المعدنية العين تجزئةكلتومة الدين بن

بوجمعة سردوك شارعأحمد بوكلمون

سينور عين الحصان رمل مشتةمصباح جابوربي

سينور عيننذير جابوربي

سينور عين 03 رقم الحصة 16 رقم الوطني التجمع تحصيصالدين بدر حزايمية

المشروحة  سنور عينحمـــة حزايمية

 ابراهيم سيدي حيالحافظ عبد حزايمية

سينور عينأحسن خطير

 ابراهيم سيدي تحصيصجابــــر خوالدية

سينور عين 01 حصة 16:رقم الوطني طريقالعربي دمحم روابحية

111:رقم حصة محطة 125 العقارية الترقية تجزئةمراد سحتوت

05:رقم محل االرضي الطابق 19:رقم 54 شارع المدينة وسطالمين دمحم حراثية

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

وحة المشر

وحة المشر

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

ي الزواب 

سافل الويدان

نشاطات أخرى

المخابز

بئر بوحوش

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



سينور عين 16 رقم الوطني الطريقفريد زاهد

1954 نوفمبر أول شارعبشير غنام

سينور عين 02:رقم حصة 16:رقم الوطني الطريق تجزئةعاطف كشريد

20 حصة مركز المشروحة تجزئةنورالدين حزام

41:رقم الحصة إبراهيم سيدي تجزئةعاطف جبران

المقاومة نهجفروق أمسرار

سينور عين 03:رقم حصة الزين أحمد بوغاني تحصيصالسعيد ملعب

09 رقم سينور عين عالوة ذيب شارعنورية خاللجية

1954 نوفمبر أول شارع على يطلمسعودة برانسية

بوجمعة سردوك نهجالصغيرة حزايمية

سينور عين االرضي الطابق 16 رقم الوطني الطريقنبيل مسطور

سنور عين الوطني التحرير جيش نهجالرحيم عبد صيد

نقلالوهاب عبد حديدي

حسين ناصري نهجوليد عمامرية

نقلالهاني بومعزة

األرضي الطابق اإلشتراكية لقريةسوالف مامين

االرضي الطابق البطيحة 206:رقم االشتراكية الفالحية القريةجفافلية ماهر

الحنانشة االشتراكية الفالحية القرية الغاني ع جفافلية

االشتراكية الفالحية القريةالدين نور غاوي

االشتراكية الفالحية القريةجميلة دوايدية

الحنانشةسمير جفافلية

االشتراكية الفالحية القريةلزهر جفافلية

الحنانشةسفيان جفافلية

الحنانشةالوهاب ع جفافلية

االشتراكية الفالحية القريةبراح سليمان

189:رقم أرض قطعة الكلبة مرقد المسمى المكانعبدالقادر جوامع

البطيحة 205:رقم اإلشتراكية الفالحية قريةالطاهر نكار

البطيحة 204:رقم اإلشتراكية الفالحية قريةالطاوس دوافلية

األرضي الطابق272: رقم اإلشتراكية الفالحية القرية البطيحةياسين صوابرية

االرضي الطابق 118 رقم الحصة 300-02 البطيحة تحصيصبلقاسم تواتي

الحنانشة

وحة المشر

وحة المشر

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

المخابز



06 رقم الشهداء ساحةفاروق سكاك

االرضي الطابق 01:رقم الصحي قطاع سكن 02 حيالدين خير خوايجية

السرسار مشتةالعزيز دمحم صبيحي

16 المحل رقم ( محالت 04 موقع) الوطني الدرك مقابلصبري زمور

اوت 20 حي بضياف عاللة

ادريس أوالاد بلديةعومار عقون بن

26 حصة قطعة 124 االجتماعية التجزئة عمارة مناجلية

إدريس أوالد اوت 20دمحم بوعزة

إدريس أوالد النصر نهجرؤوف زياني

إدريس أوالد االرض الطابق قطعة 124 اجتماعي تحصيصالكريم عبد سبوعي

إدريس أوالد اوت 20 شارع الكريم عبد سبوعي

إدريس أوالد النصر  حيالسعيد قرفي

 مركز إدريس أوالدلزهر هذلي

إدريس أوالدصالح دردي

إدريس أوالد بلديةلطفي دمحم دايرة

المدينة وسطعامر بضياف

األرضي الطابق 05 رقم حصة قطعة 26 اإلجتماعي التحصيصرضا مبروكي

11:رقم الحصة أوت 20 حيمصطفى جعفري

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

الرحبة قطعة سبعون تجزئةصافي بن إدريس

األرضي الطابق 27 رقم الحصة الرحبة قطعة 70 التطوري التحصيصعلي عرجون 

الزانة عينامال لطيف بن

الزانة عينمسعود عرجون

الزانة عينربيع لحسن

27 رقم الحصة الرحبة قطعة 70 التطوري التحصيصاحمد لطيف بن

الزانة عينعمار صافي بن

الزانة عينالحسين قصوري

الزانة عين بلديةالصالح دمحم حمايدية

الزانة عيناليامين علوش بن

01:رقم محل التجاري المركز موقعدواودة عبدهللا

الحنانشة

وحة المشر

نشاطات أخرى

المخابز

أوالد دريس

أوالد دريس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

ر الزانة عي 

المخابز

تغذية عامة 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى



. الحدادة بلدية -  21 الحصة أوت 20 تحصيص المجيد عبد حمزاوي
الحدادة 93 السكن مقابل االشتراكية القريةالدين عز حاجي

الحدادة-  االبراهيي البشير حي–  االشتركية القريةالخير أم سوايعية    
الحدادة  - 01 رقم أ مدخل 03 ع سكن 150 حي يحي زواينية

الحدادة بلدية 40 رقم ا مدخل 02 عمارة سكن 150 حيسمير غريس

الحدادة بلدية  اوت 20 حصيص خدوجة فيالة بن

الحدادة–  والخضارة أهراس سوق بين الرابط والطريق سكن 18 حي من بالقرب 02 رقم محلهدى قراوة

05رقم 1954 نوفمبر اول تحصيص   الحدادةمنير عرعار  
فغنات مشتةالكريم عبد نصري

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 بلدية ابراهيم مباركي تجزئةرشدي  عمايدية

الخضارة  -33 حصة قطعة 50 تحصيص بوعالم ثاليجية

لخضارة 80 رقم الحصة ابراهيم مباركي تحصيص محمود عمايدية

الخضارة بلدية 39 رقم قطعة علي سليم بن
18 حصة األرضي الطابق الخضارة بلدية فيصل عمايدية   
األرضي الطابق 1965 جوان 19 تحصيصروايسية فاطمة

45:رقم حصة قطعة 50 تحصيصسديرة هشام
50:رقم حصة 1965 جوان 19 تحصيصجعفر فوزي
37 رقم الحصة 01/170 االجتماعي التحصيصقواسمية عيسى

مومن أوالد بلدية الجامع مشتةعادل دراغمية

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

25 رقم حصة قطعة 53 غرب الفردية الحصص تجمع فؤاد لبادي

ابراهيم طبيبي تحصيص شيرين لبادي

الحدادة

أوالد مؤمن

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

المخابز

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

نشاطات أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى

تاورة

تاورة

المخابز

الخضارة

الحدادة



تاورة لخضر جوع بن

1954 نوفمبر اول حيعلي سيد مبروك فداوي

تاورةرضا قراوة

تبسي العربي نهجفوزي فداوي

لخضر دمحم دعاس حيالميزوني فرحي

لخضر دمحم دعاس تجزئةحسين قلداسني

حصة عشرة تسعة و مائة تجزئةالدين نصر قلداسني

بومعراف السبتي قريةرضوان قيطوني

فرعون مولود شارعالعربي كوناش

دمحم بعايطية شارع 01 غرب تجزئةالضاوي معارفية

1954 نوفمبر أول تجزئةزرقينة معارفية

التبسي العربي نهجرضا موساوي

باديس إبن شارعشكري نصايبية

01 السطحـــــــــــة حيالحق عبد نصايبية

السبتي بومعراف قريةبرنية نصيب

55 أوت 20 حيياسمين روان هاني

 المراهنة طريقربيحة هراقمي

1955 أوت 20 حيالشريف هوشاتي

82: رقم حصة 1955 اوت 20  السطحة حيرشدي خوايجية

80 رقم حصة توسيع 54 نوفمبر أول تحصيصهشام طبيب

فرعون مولود حيعلي دمحم دريدي

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

العمراني المحيط خارجمسعود جريدي

سالم عطية شارعصالح أوسعيد محند

88:رقم حصة غرب تاورة فردية حصص  تجميعالطاهر دمحم عامري

166:رقم الحصة الفالح تحصيصالدين عز ذيب

108 رقم القطعة الفالح تحصيصأحسن حجاج

األرضي الطابق مركز المعلمين حيغالية بساسحية

األرضي الطابق المرجة مشتةزكرياء نصايب

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى
تاورة

تاورة

المخابز



األرضي الطابق 21 رقم حصة توسيع 54 نوفمبر أول تحصيصالرحيم عبد دايرة

83 رقم حصة الفالح تحصيصلمياء صالحي

26 رقم الحصة 54 نوفمبر أول حيالوردي قلداسني

سابقا اإلسمنت معمل شارعسليم قلداسني

باديس إبن شارععبدالوهاب قلداسني

28 رقم ،الحصة قطعة 46 ( 2) شرق تاورة مفرزة فردية حصص تجميعالدين نور لعجايلية

45 حصة قطعة 46 ،2شرق تاورة فردية حصص تجميعالكبلوتي ماضي

السطحة حييوسف معارفية

تاورة 1955 أوت 20 حيأسامة قلعي

نقلالكريم عبد سنوسي

نقلحكيم معارفية

الزعروريةدليلة خليفةالمخابز

65 رقم حصة الزيتون تحصيصمبروكة نهدي

طمطماط مشتة 03:رقم محلالشريف شنش

باديس بن الحميد عبد شارع 29 رقم الحصة قطعة 33 مفرزة فردية حصص تجميع الهادي دمحم نشاد

األرضي الطابق 36:رقم حصة الخروب تحصيصلطفي عميرات

األرضي الطابق 01 الحصة قطعة 33 مفرزة فردية حصص تجميعناهد جودي

37 رقم حصة قطعة 79 إجتماعي تحصيصمحسن بوليفة

81:رقم الوطني طريقالنوي مساعدية

الجليل بمشتة ارض قطعةفريد عبابسية

الصرية مشتةيوسف قداش

قطعة 33 مفرزة 19:رقم قطعة 16:رقم الوطني الطريقالعزيز عبد عمارنية

01 رقم الحصة قطعة 33 مفرزة فردية حصص تجميعمباركة زاوي

األرضي الطابق 01 رقم الحصة قطعة 33 مفرزة فردية حصص تجميعكلتوم ذرايعية

05 رقم الحصة قطعة 79 اإلجتماعي التحصيصعلي تريعة بن

الدريعةمصطفى صالحيالمخابز

03 رقم القطعة 02 جنان تحصيص حيالطاهر مرابطين

األرضي الطابق 117 رقم قطعة 126-01 الجنان اإلجتماعي التحصيصمليكة قاسمي

بوضياف دمحم حيأحمد زيتون

01 رقم محل 30 رقم تحت EX-SAS  بوضياف دمحم حيحكيم فاطمي

نشاطات أخرى

الزعرورية

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات أخرى
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خضر وفواكه

الدريعة
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1954 نوفمبر أول تحصيصرشيدة بلخيار

الدريعة بلديةعمار مزاهدية

1954 نوفمبر أول حيخلف عزيزأحمد

1954 نوفمبر 01 تحصيصبونعامة الصادق

االرضي الطابق 12 رقم 45 ماي 08 بتحصيص خاص مخططاوهايبية دمحم

04 المحل رقم 01 جنان حيبوعيطة جمال

العظائم أم بلديةدمحم لوح

العظائم ام بلديةالدين عماد بوعكاز

العظائم ام بلدية 02 رقم البلدي التحصيصموسى سعايدية

العظائم ام بلديةصبري سعايدية

العظائم أم 11 رقم القطعة 07 رقم االجتماعي التحصيصفوزي  جبار بن

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 03 رقم اإلجتماعي التحصيصالكريم عبد غيدة بن  
العظائم أم بلدية 10 رقم 49 رقم يحمل 02 رقم التجزئةفاتح عراب .

33 رقم قطعةلزهر زاوي

العظايم أم ابراهيم زمزوم شارعماضي فريد

12:رقم قطعة 08:رقم اإلجتماعية تجزئةسعداوي عبدالوهاب

لعبيدي قاسمي الشهيد حيعبدالمالك حكيم

ترقالت بلدية-  مركز ترقالتحضرية شبوط

ترقالت بلديةغيدة بوغرارة

ترقالت بلديةالناصر عبد قدادشة

مركز ترقالت بلديةمالة بن سلطان

مركز ترقالت بلديةكالش أبوزيد

الكبريت واد المركزي الحيأحمد جفالمخابز

20:رقم مسكن وثالثون ثالثة حيمبارك مجرالو
الداموس وادي قريةفتحي عناب
02:رقم يحمل 01 تحصيص دمحم مصباح حيكمال مماجي
الكبريت واد 16:رقم الطريق بجانبداود توماري

دمحم مصباح 01 رقم تجزئةبلفار زكية

المركزي الحيبوناب الدين قمر

أم العظائم

يت واد الكئ 

نشاطات أخرى

نشاطات أخرى

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه
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خضر وفواكه
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أم العظائم

الدريعة
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