
النشاط نوع البلديةالدائرة
ولقب إسم

العنوانالمسخر التاجر 

رقم السجل التجاري

20A2543023التفاح جنان تحصيصالرؤوف عبد كركرين

حرفيأهراس سوق 02 الشطر مسعود سيدي تحصيصيوسف تيطاوي

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

حرفيأهراس سوق أفريل 26 حيشكري بريكي

حرفيأهراس سوق السودة فطوم طريق مجيد نصري

أهراس سوق العربي عتارسية نهجالطاهر بوكلوهة حرفي.

00A2515861سابقا 108 الكيلومترية النقطة رشد ابن حينجار هشام

01A2517297األرضي الطابق 47 رقم الحصة االسمنت نهجنادرية إبراهيم

04A2519333الكبير البرج تونس طريق تجزئةشياحي خالد

08A2524205نوار رباحي تجزئةعيون الطيب

0109A2525924:رقم حصة بلقاسم حفصي شارع عبدالحق قويسم تجزئةعايش علي

09A2526044افريل 26 نهجغليس مبروك

11A2531603األرضي الطابق 32:رقم حصة قطعة 57 السفلى بوحجار ريق تحصيصبوسيف ياسين

11A2531605األرضي الطابق 55 رقم القطعة األولى المرحلة األولى المنطقة تحصيصبعرور الدين تقي

12A2532719االرضي الطابق 29:رقم رمضان عبان نهجخوايجية صبري

12A2532924األرضي الطابق 121 حصة الزعرورية طريق تحصيص 16:رقم الوطني للطريق محاذيةمحامدية رشيد

14312A2533063:رقم الحصة الفتح تعاونية التفاح جنان تجزئةزاوي محمد

12A2533161الرحمان عبد ورتي نهج على يطلحزام حسان

1512A2533370:رقم قادر عبدالعزيز نهجبوطويل ثلجة

13A2533542الزرقاء واد شارعبوغاني لمياء

13A2533785الفرناق المدينة وسطخذايرية وليد

13A2534423األرضي الطابق 16 حصة األول الشطر مسعود سيدي قطعة 175 الترقوي التحصيصبوعالق محمد

14A2535508االرضي الطابق 11 رقم عمارة مساعدية شارع 15 رقم الحق عبد قويسم تحصيصعيساوي الحق عبد

اهراس سوق:  واليــــــــــــــة

مخابزأهراس سوقأهراس سوق
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23714A2535540 رقم قطعة التفاح جنان تحصيصماللكية وفاء

14A2536329االرضي الطابق 023 رقم الحصة محمود رباحي ورثة تحصيص سابقا الحدائق وادي نهجبوجالل نوار

14A2536722سكن 160 رشد إبن حيغراري القادر عبد

15A2537423االرضي الطابق اكتوبر 17 حيدايرة عمار

0117A2539722 رقم صالح برال حيخليف بن الدين نور

3217A2540429 رقم ب منطقة صالح برال سكن 380 حيفداوي صالح

18A2541346األرضي الطابق الرئيسي مدخله  لطرش يوسف نهج و قالمة نهجرابحة بن المالك عبد بن

6020A2542756:رقم الريفية الحصة تيفاش طريقزوايزية محمد

06A2522331القادر عبد االمير شارع بومقران السعيد زاويالدين بدر غليس

11A2530415فرعون مولود شارعمحمد عنتري

12A2532478بوحجار طرق 55 تحصيصالمالك عبد بقاش

99A2514361ملوكي شافعي نهجالصالح محمد خواللي

99A2514376التجارية النشاطات منطقة تحصيصلخضر قريشي

00B0502346الحدائق ونهج فرعون مولود زاويح ن طكوش شركة

98A2511968عوايدية أوالد األستاذ نهجرحموني إبراهيم

98A2512329مسكن وسبعمائة ألف حيجعفر عبدالكريم

حرفي البسكري بجانب+  عنابة طريق علي اوفلة

99A2514361سالم بن الرحمان عبد شارع العالوية حيخواللي الصالح محمد

99A2513909.نهج سيدي عقبة بلدية سوق أهراسبخوش  لزهر

09A2525529شارع موريس أودان سوق أهراسبركة شكري

98A2513206.نهج زراد الطاهر سوق أهراس 03بشيشي  محمد 

10A2526930. أفريل سوق أهراس26حي العالوية شارع بلعيد بوجمعة 

98A2512473تحصيص رحامنية سوق أهراسبن خالد عز الدين

14A2535834 الطابق األرضي بلدية سوق أهراس221تحصيص بن دادة حصة رقم بن سلطان بالل

16A2538095 سوق أهراس02 مدخل أ رقم 4 عمارة RHP سكن 700حي بن سلطان رضوان

11A2530973. سوق أهراس187تحصيص حي النصر الطابق األرضي الحصة رقم بن سمشة غاني

03A2518450 ج سوق أهراس01 مدخل 24حي درايعية أحمد عمارة رقم بن شتواح شفيق

15A2536785 اكتوبر سوق اهراس17حي بن شمسة هشام

15A2537964الطابق األرضي سوق أهراس (E) سكن طريق تونس مدخل و 95حي بن عبيد  كمال

مخابزأهراس سوقأهراس سوق

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



17A2539737 نهج بحري سبتي بلدية سوق أهراس32 أفريل 26تحصيص بن علجية  أوسامة

12A2532143 سكن ص و س سوق أهراس200حي برال صالح بن عمارة  حسان

08A2524393. قطعة سوق أهراس169تجزئة مجردة بن ناجي مليكة

98A2513267 سوق أهراس62شارع رباحي نوار وشارع قيدوم طيب رقم بن نصر  نوة

09A2525884تجزئة قويسم عبد الحق نهج حفصي بلقاسم الطابق االرضي سوق أهراسبن وارث جمال

16A2538253 الطابق االرضي سوق أهراس02تحصيص الديوان الوطني لحماية الغابات نهج ذيب صالح رقم بن يحي  أحسن

16A2539124. الطابق األرضي بلدية سوق أهراس79 قطعة رقم 16الطريق الوطني رقم بن يلس علي باشا

13A2534436 سوق أهراس158 حصة 03تحصيص ديار الزرقاء بنور ابراهيم

98A2513499. باندونغ سوق أهراس14ارضية رحامنة رقم بنوري بلقاسم

14A2535393زاوية محمد خميستي ونهج الجزائر ونهج األمير عبد القادر الطابق األرضي سوق أهراسبوبعيجة خير الدين

18A2540855 سوق أهراس05منطقة النشاطات التجارية الطابق االرضي رقم بوترعة عماري

18A2540631 سوق أهراس50 المنطقة الحضرية الثانية الحصة رقم 03التحصيص رقم بوراروة بوبكر

18A2540853. الطابق األرضي سوق أهراس01حصة  (باولو) سكن تطوري 29تحصيص بوراس فايزة

09A2525269 سوق أهراس167 حصة رقم 16تجزئة مجردة طريق الزعرورية محاذي للطريق الوطني بوسهوة نصر الدين

11A2528655 جويلية الطابق األرضي سوق أهراس05تحصيص ولعة نهج بوعزيز  قطار

12A2533219تجزئة جنان التفاح سوق أهراسبوعالق كمال

08A2524584. سوق أهراس46خزان الماء الحصة رقم بوغمدة فيصل

98A2510673حي الفيبور معاوة محمد بلدية سوق أهراسبوكحيلي محمد الكامل

08A2524360حي ابن رشد سوق أهراسبوليفة عمر

13A2533638. سوق أهراس12 سكن ديار الزرقاء محل رقم 500 / 250حي بومعيزة الصادق

10A2527994.نهج عبد العزيز قادر سوق أهراسبومعيزة محمد 

98A2513386 شارع جواد نوار سوق أهراس45حي رباحي نوار بومنجل محمد الصالح

98A2511118 الدريعة سوق أهراس1954حي أول نوفمبر بونعامة رابح

18A2540685 الطابق األرضي سوق أهراس42حصة رقم  (فريق باركي) قطعة طريق بوحجار امتداد 55تحصيص ثاليجية عماد

16A2538607 الطابق االرضي سوق أهراس03 رقم 19 مسكن جمة لولو عمارة 470حي ثاليجية محمد 

04A2519416. بلدية سوق أهراس296تجزئة المنطقة األولى المرحلة األولى رقم جابوربي سمير

10A2528511 قطعة طريق بوحجار سوق أهراس55تجزئة جبار سهام

11A2529622 الطابق االرضي سوق أهراس02حي درايعية احمد عمارة ب رقم جبالي عبد السالم

17A2540307 الطابق األرضي سوق أهراس114تحصيص قويسم عبد الحق رقم جفافلية بالل

2526813أ09 سوق أهراس11 شارع حفصي بلقاسم حصة رقم 11حي قويسم عبد الحق جكبوب محمد نصير

98A2511700. الطابق األرضي سوق أهراس14 غلوسي رقم RHP سكن 300حي جالبي  بريك

05A2520844 سوق أهراس116 حصة رقم 02تجزئة ديار الزرقاء جوابلي رفيق

04A2519415حي قويسم عبد الحق شارع مساعدية عمارة سوق أهراسجويمع  رمضان

99A2512199. سوق أهراس12شارع ورتي عبد الرحمان رقم جويمع فؤاد

أهراس سوقأهراس سوق

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



05A2520468شارع طرابلس سوق أهراس 08حراث  عزيز

08A2524591حي لعالوية نهج حريرش عبد اللطيف سوق أهراسحزام زهير 

97A2510354. سوق أهراس05 سكن حي حمة لولو عمارة أ رقم 40 /400حي حسناوي مبروك

16A2538696. سوق أهراس51تحصيص جنان التفاح رقم حشاني اليمين

08A2525079نهج لطرش يوسف سوق أهراس 13حشاني منير

14A2535172 سكن ترقوي الطابق األرضي سوق أهراس160حي ابن الرشد حفصي بريزة

17A2540194 سوق أهراس121 رقم 2 قطعة طريق الزعرورية الشطر 142 قطعة بدل 169 تحصيص مجردة 16محاذي للطريق الوطني رقم حاليمية  عباس

99A2514939. سوق أهراس99حي ابن الرشد سكن ترقوي حصة رقم عباد علي 

01A2516778 سوق أهراس99 سكن ترقوي الحصة رقم 160حي ابن رشد حاليمية كمال

16A2538990 االستاذ أوفيست حي الفوبور سوق أهراس03نهج تيفلي رقم حندل  النبيلي

07A2523136حي الفوبورحندل مولدي

11A2531427 سوق أهراس169تحصيص مجردة قطعة رقم خاليفية جالل

2539334أ16نهج اإلخوة بوراس الطابق األرضي سوق أهراسخمامسة حسين

2526275أ09. سوق أهراس09شارع ورتي عبد الرحمان رقم خوالدية عبد الحق

2526174أ09. سوق أهراس08شارع ورتي عبد الرحمان رقم خوالدية محمد 

2536993أ15. سكن ترقوي الطابق األرضي سوق أهراس160حي ابن رشد خوايجية  فيصل

2513359أ98.نهج جيش التحرير الوطني سوق أهراس 18خوفاش محمد 

2539438أ17 الطابق األرضي سوق أهراس26نهج اإلخوة بوراس رقم دايري نور الدين

2539069أ16أ سوق أهراس.ط02قطعة طريق الزعرورية الشطر142قطعة بدال من169تحصيص مجردة16محاذي الطريق الوطني رقمدريدي الزهرة

2533794أ13. سوق أهراس12غلوسي رقم  (هـ-س-أ) سكن 300حي دريسي جمال

2525591أ09 سوق أهراس06 أفريل رقم 26طريق عنابة شارع دالجي  شاكر

2537695أ15. سوق أهراس12تحصيص جنان التفاح الحصة رقم ذهبان  محمد 

2537304أ15 سوق أهراس05 الطابق األرضي حصة رقم 06 و 05 مدخل أ رقم 07 مسكن عمارة 300حي ذوايبية مبروك

2515400أ00.طريق القالة سوق أهراسذويبات محي الدين

2521186أ05شارع ورتي عبد الرحمان سوق أهراسرافع رضا

2511940أ98.شارع باجي مختار سوق أهراس 22رافع مراد

2524963أ08.شارع كمال بن سبتي سوق أهراسربعي الهادي

2537465أ15 الطابق األرضي سوق أهراس43تحصيص سيدي مسعود الشطر الثاني حصة رقم رجايبية مسعودة

2539579أ17 سوق أهراس12 رقم H عمارة 460حي رحالية علي

2511550أ98. سوق أهراس01 رقم 30 مدخل 1958 أفريل 26حي رحامنية  جميلة

2539313أ16 سكن ترقوي الطابق االرضي سوق أهراس160حي ابن رشد رحامنية  هشام

2534503أ13 الطابق االرضي سوق أهراس18تحصيص جنان التفاح الحصة رقم رحامنية الساسي

2524944أ08 س سوق أهراس20حي درايعية احمد عمارة رحايلي رابح

2537267أ15 سوق أهراس32شارع العقيد عميروش رقم رحمون محمد 

أهراس سوقأهراس سوق

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



2523962أ08 سوق أهراس145س الحصة رقم .و. سكن ص200حي برال صالح رزقي فتحي

2540715أ18.محاذي للمدرسة االبتدائية قويسم عبد الحق الطابق األرضي سوق أهراسرواينية سليم 

2527403أ10.تحصيص باندونغ الطابق األرضي سوق أهراسرواينية محمد الحسناوي

2539410أ17تحصيص المنطقة األولى المرحلة الثانية بلدية سوق أهراسرياحي  سمية

2513934أ08شارع االستاذ عوايدية سوق أهراسزعفور محمد لخضر

2520352أ05 أفريل سوق أهراس26حي زنداوي كمال

2539108أ16 بلدية الدريعة سوق أهراس23حي محمد بوضياف رقم زيتون  الناصر

2538609أ16 الطابق األرضي سوق أهراس08نهج ميرابو رقم سبوعي غنية

2510668أ98حي النصر سوق أهراسسحتوت طاهر 

2533158أ12. سوق اهراس12 محل حصة رقم 14 سكن المركز التجاري 440حي سدور دراهم

2539059أ16 بلدية سوق أهراس01 سكن ابن رشد منطقة ب رقم 163حي سعايدية  أحمد

2538439أ16 سوق أهراس81 حصة 16طريق وطني رقم قياس  عبد الرحمان

2535761أ14نهج زراد الطاهر سوق أهراسدريدي لمنور

2514862أ99 سوق أهراس28شارع محمد خميستي رقم قاطر محمد 

2529873أ11. الطابق األرضي سوق اهراس05 ب رقم 31حي درايعية احمد عمارة بولبدة  توفيق

2537924أ15 مدخل ب الطابق االرضي سوق أهراس58 سكن عمارة رقم 560حي مسان صبري

2512028أ98.شارع فيكتور هيقو سوق أهراس 40بولعراس منصور

2539934أ17. الطابق األرضي سوق أهراس1 رقم د 20حي درايعية أحمد عمارة طراد عادل

2538841أ16 الطابق االرضي سوق أهراس157تحصيص سيدي مسعود الشطر الثاني الحصة رقم دريدي  حفصية

2540465أ17 بلدية سوق أهراس237تحصيص جنان التفاح رقم كحيل محمد عالء الدين

2522601أ07 سوق أهراس81 الحصة رقم 16الطريق الوطني رقم بن تريعة رابح

2540609أ18نهج لطرش يوسف بلدية سوق أهراسرجيمي عمار

2539991أ17منطقة النشاطات التجارية بلدية سوق أهراسفقير عصام

17A2539535  بلدية سوق أهراس17حي درايعية احمد عمارة بلفاضل عبد العزيز

17A2539795نهج مولود فرعون  بلدية سوق أهراسحمروني طارق

11A2529904نهج أحسن بلعبودي  بلدية سوق أهراسمراد عبد هللا

11A2531585  بلدية سوق أهراس07:نهج زيغوت يوسف رقمبولحراس عبد المجيد

11A2531800شارع احسن بلعبودي  بلدية سوق أهراسزيد عبدهللا

13A2525173بلدية سوق أهراس  (نهج المغرب وعتارسية)حي الطقطاقية بوراوي محمد

أهراس سوقأهراس سوق

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



20حي دقيش أحسن بن بوضياف سوق أهراسسوق الجملة للخضر والفواكه

0502883ب  14-اهراس سوق-  عمارة ملوكي شافعي نهج 02 عنابة طريق تحصيص 16 رقم الوطني الطريق علي يطل ماركت األنوار م م ذ ش

2538387أ  16أهراس سوق األرضي الطابق عنابة مدينة و أهراس سوق مدينة بين الرابط 16:  رقم الوطني الطريق على يطلبوساحة غزالي

 محمد فطار 2539962أ  17أهراس سوق 1958 أفريل 26 حي

 فارس بولعراس 2534539أ  13أهراس سوق 232:رقم الحصة الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيص

 وناس زعبوط 2515061أ  99أهراس سوق األول الطابق 1954 نوفمبر أول نهج

 أنور سيل بن 2538733أ  16أهراس سوق األرضي الطابق إمتداد المياه خزان تحصيص

 حدة محمودي 2541156أ  18أهراس سوق األرضي الطابق األمان مسجد

18A2542325اهراس سوق صالح برال حي هشام دالجي

2532028أ  12أهراس سوق 147:رقم صالح برال سكن 200 حيفريد عواجية

2528906أ  11أهراس سوق 07:رقم مجردة تحصيص 16:رقم الوطني طريقمنير سيساوي

2531427أ  11أهراس سوق 123رقم حصة الثاني الشطر الزعرورية طريق169: رقم قطعة مجردة تحصيص 16 رقم الوطني للطريق محاذيجالل خاليفية

2541331أ  18أهراس سوق 148:رقم قطعة الرمي حقل تحصيصالحفيظ عبد مراد

2541883أ  19أهراس سوق األرضي الطابق الثانية المرحلة األولى المنطقة تحصيص  زوليخة عوادي

15A2532545أهراس سوق األرضي الطابق 52 رقم عميرات سليمان شارع  هللا عبد ناجي

2542098أ  19أهراس سوق األرضي الطابق 52 رقم عميرات سليمان شارع  حدي ثاليجية

2542037أ  19أهراس سوق 73:رقم امتداد المياه خزان تحصيصرشدي مرايسية

الغابات ديوان تحصيص نوار رباحي  الحق نور رحمانية  16A2545856

12A2532151الغابات ديوان تحصيص نوار رباحي هللا عبد هشام

  كمال غمريان 4908823أ  13االرضي الطابق 17 رقم حصة 02 الزرقاء ديار تحصيص

رشد ابن حي إبراهيم جديد بن   PK 108012517302أ

2526978أ10فرعون مولود شارع توفيق سيرين

شيحاني نهج 01 علي حمايدية 2511959أ98 

2512790أ98.أهراس سوق القالة طريقعمر بوغالم

. 2513122أ98عنابة طريق رشيد يلفوف

00A2515766األرضي الطابق 05:رقم الحصة عبدالرحمان ورتي نهجكشرادي رضا

2200A2515767 رقم دزاير شايب شارعزرداب زوبير بوعالم

3001A2517332 رقم عميروش العقيد شارعلحفاية فؤاد

0502A2517387:رقم س 21 عمارة أحمد درايعية حيمناجلية جمال

02A2517746األرضي الطابق 04:رقم حصة 11:رقم مختار باجي نهجشنيكل فؤاد

02A2517748السفلى بوحجار تجزئةلعاليبية الطاهر محمد

02A2517937األرضي الطابق عمر جبار نهجسعيدي وليد

أهراس سوقأهراس سوق

 نشاطات

اخرى



02A2517990الزعرورية طريق تساهمي إجتماعي سكن 30 حي 12 عمارةفداوي حمزة

03A2518441بلعبودي أحسن شارعقواسمية سفيان

03A2518740بلعبودي أحسن نهجمرايسية الهادي

03A2518753ب 10:رقم بشير شيحاني شارعقلمامي نبيل

0103A2518774 رقم فانون فرانس شارعحاجي وهبي

03A2518871أ الحصة الطيب جبار نهجبروك رضوان

03A3211972اإلستقالل ساحةثاليجية محمد

04A2519506رشد إبن حيعوايطية عزالدين

04A2520266عبدالحق قويسم تجزئةنجار ويزة

9205A2520405:رقم س و ص سكن 200 صالح برال حيعاشور بن عقيلة

19605A2520487 حصة 01 عنابة طريق تحصيصبوكحيلي طارق

05A2520682األرضي الطابق تيفاش طريق تجزئةجفافلية ياسين

05A2521035األرضي الطابق 27:رقم رحامنة أرضيةبومعزة عبدالحميد

11405A2521152:رقم الحصة 02:رقم القالة طريقبريق حكيم

06A2521619ولعة تجزئةرمال مبروك

06A2521714األرضي الطابق 25:رقم فرعون مولود نهجعياد بن مولدي

06A2521934أفريل 26 شارع العالوية حيبورقعة بن مصباح

06A2522392السفلي الطابق الهالل نهجعبدي الدين نور

0106A2522415:رقم محل لولو حمه حيشافي نادية

2807A2522918:رقم األولى المرحلة األولى المنطقة تجزئةعزاز صالح

07A2523304العابد بوثليجة شارععمارة رفيق

07A2523777فانون فرانس شارعبودار ناصر

9208A2523888:رقم حصة الرمي حقل تجزئةتميمي عبدهللا

3808A2523894 رقم سابقا تونس طريق مختار باجي شارعالبار كريم

08A2524020فرعون مولود شارعأوسعيد محند محمد

4613A2534680:رقم القطعة ، قطعة 60 صالح ثليجان تحصيصساسي ذهبي

17A2540335األرضي الطابق 01:رقم حسين ناصري تحصيصحمدي الشريف

04A2520228سينور عين المعلمين حيرواينية إبراهيم

19A2542278األرضي 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 .05A2520707

00A2515587المشروحة بلدية سينور عين صالح بوسيف شارعلزهر حاسي

2525565أ09المشروحة بوجمعة سردوك شارعأحمد بوكلمون

المشروحة بلدية سينور عيننذير جابوربي .14A2535232

أهراس سوقأهراس سوق

 نشاطات

اخرى

المشروحة

المخابز

 عامة، تغذية

وفواكه خضر

المشروحة



سينور عين 08 رقم حصة صالح بوسيف حيحميد  تليلي 2523690أ07 

09A2525238المشروحة سينور عين الوطني التحرير جبهة شارع 16 رقم وطني طريقالسعيد  رحال

المشروحة بلدية سينور عين 05 رقم الوطني طريقصالح  رحال 2522528أ06.

المشروحة بلدية سينور عين 18 رقم حصة 16 رقم الوطني الطريق تجمع تحصيصحمه حزايمية .13A2533476

12A2532075المشروحة بلديةالحافظ عبد حزايمية

17720A2542965 رقم قطعة براهيم سيدي 177 حيفاتح عيايشية

20A2542908حسين ناصري نهججابر خوالدية

11A2531313مبروك جبران نهجرضوان عبيد

09A2526245إبراهيم سيدي حيمراد سحتوت

03A2518471لطرش يوسف نهجخيرة جالبي

12A2532760النور سي عين 16 رقم الوطني طريقالعربي محمد روابحية

14A2535408سينور عين االرضي الطابق قطعة 248 مسعود بكاكرية تحصيصفريد بابا

01A2517339مركز المشروحة بلديةنوالدين نبيلي

16A2539182المشروحة بلديةاسامة عياري

17A2540387سينور عين صالح بوسيف شارعرشيد قواسمية

99A2514266المشروحة بلديةمختار مرزوق

10A2527334المشروحة بلدية مبروك جبران شارعأحمد شايب

المشروحة األرضي الطابق 1954 نوفمبر أول شارعالوهاب عبد  سالطنية 2535850أ14.

04A2519283المشروحة سينور عين صالح بوسيوف شارعالعربي  طار

المشروحة 231 رقم الحصة ابراهيم سيدي تحصيص محمد عبيد 2522444أ06.

97A2510441المشروحة بلدية 1954 نوفمبر أول شارعبولعراس  كافي

11A2528868المشروحة بلدية 26 رقم الحصة مركز المشروحة تجزئةعيسى مفتاح

195401A2517225 نوفمبر أول شارعغنام ياسين

0903A2518754 رقم سينور عين عالوة ذيب شارعخاللجية نورية

04A2519911األرضي الطابق 09:رقم حصة مركز المشروحة تجزئةجديد بن الكريم عبد

06A2521803سينور عين األرضي الطابق قطعة 27 علي عتيق تجزئةأتراي نجمة

195407A2523216 نوفمبر أول شارعبوقفة عمار

195411A2530509 نوفمبر أول شارع على يطلبرانسية مسعودة

11A2531456األرضي بالطابق مبروك جبران شارعطالبي عائشة

12A2532609بلدية 1954 نوفمبر أول شارعريدان علي

12A2532935سينور عين األرضي بالطابق 02:رقم المحل 04:رقم الحصة 16:رقم الوطني الطريق تحصيصلعبيدي بن خليفة

12A2533121سينور عين 18:رقم الحصة الوطني الطريق تجمع تجزئةحزام فتيحة

المشروحة

 عامة، تغذية

وفواكه خضر

أخرى نشاطات

المشروحة



13A2534093نفرة عين طريق جبران مزرعة من بالقرب 21:رقم محلمقيمي سليمة

13A2534352سينور عين 09:رقم الحصة الزين أحمد بوغاني تحصيصصفار تركية

13A2534832سينور عين 101:رقم الريفية الحصةدريد خروفة

14A2535359نوفمبر اول شارعمانع الغاني عبد

14A2535570سينور عين االرضي الطابق 16 رقم الوطني الطريقمسطور نبيل

14A2536236المشروحة بلدية أتراي أحمد

14A2536663سينور عين األرضي الطابق 30:رقم الحصة 16:رقم الوطني الطريق مفترقعجايلية حسين

15A2536828سينور عين االرضي الطابق 28 حصة وناس عتارسية تحصيصبريك كلتوم

17A2540278االرضي الطابق البطيحة 206:رقم االشتراكية الفالحية القريةجفافلية ماهرالمخابز 

الحنانشة األرضي الطابق 05 رقم حصة قطعة 71 البطيحة تحصيصسليمان براح 2533393أ12.

00A2516316الدالية عين مشتة عزيز قاطر

الحنانشة 22 رقم الحصة قطعة وسبعون واحد تجزئةالنبيلي جبابلية 2518118أ02.

2539152أ16الحنانشة 61 رقم قطعة 300 ،02 البطيحة تحصيصسفيان  جفافلية

الحنانشة البطيحة الفالحية االشتراكية قريةعمار  جفافلية 2511035أ98.

الحنانشة قطعة وسبعون واحد تجزئةالدين نور غاوي 2540544أ17.

الحنانشة بلدية التيطرية مشتةالغاني عبد جفافلية .98A2512953

01A2516702بالحمري الكائن الريفي التبادل مركزدايرة فريد

الحنانشة بلدية التيطرية مشتةالعابدين زين جفافلية 2520274أ04.

الحنانشة بلدية األرضي الطابق البطيحة 100 رقم االشتراكية القريةيونس  حزام 2533176أ12.

2519111أ03الحنانشة 01 رقم حصة قطعة 71 االجتماعية تجزئةمولدي خذايرية

01A2516791البطيحة 128:رقم اإلشتراكية قريةالخير أم عباسي

الحنانشة بلدية األرضي الطابق 51 رقم البطيحة االشتراكية القريةبريزة دوافلية 2532362أ12.

2531922أ11الحنانشة 50 رقم البطيحة الزراعية اإلشتراكية القرية مبارك دوافلية

18913A2534291:رقم أرض قطعة الكلبة مرقد المسمى المكانعبدالقادر جوامع

02A2518026البطيحة 28:رقم اإلشتراكية قريةخذايرية عفاف

7505A2520872:رقم البطيحة اإلشتراكية القريةخذايرية الدين نجم

9208A2523968:رقم باب اإلشتراكية قريةمسلتي سعد

0709A2525564:رقم المحل البلدي الحرس مقابلعلمي القادر عبد

12A2532252محمد برجي المسمى البلدي التحصيصجبابلية مراد

األرضي الطابق272: رقم اإلشتراكية الفالحية القرية البطيحةصوابرية ياسين

13A2534081

المشروحة

أخرى نشاطات

الحنانشة

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

المشروحة



االرضي الطابق 118 رقم الحصة 300-02 البطيحة تحصيصتواتي بلقاسم

14A2535763

0615A2537582 رقم الشهداء ساحةسكاك فاروق

20A2542693االرضي الطابق 01:رقم الصحي قطاع سكن 02 حيخوايجية الدين خير

مناجلية عمارة
26:رقم حصة قطعة 124 اإلجتماعي تجزئة

11A2530186

98A2513239إدريس أوالد الفالحي التبادل مركزالشريف زواهي

19A2542569إدريس أوالد أوت 20 حي يضياف عاللة

إدريس أوالد بلدية أوت 20 حيعاطف  برزاق 2521944أ06.

ادريس أوالد األرضي الطابق 13 رقم حصة قطعة 124 االجتماعي التحصيص طارق دريس بن 2538420أ16.

ادريس أوالد 67 رقم حصة القارية قطعة 86 االجتماعي التحصيصهللا عبد اللطيف عبد بن 2522719أ07.

ادريس أوالد 05 رقم 03 عمارة سكن 50 حي محمد بوعزة 2531920أ11.

ادريس أوالد  20 رقم الوطني الطريق محاذاة المدينة وسطاسالم بوكحيلي 2537516أ15.

2527090أ10ادريس أوالد بلدية 56 أوت 20 حيالصادق  زياني

2520603أ05ادريس أوالد بلديةالقادر عبد زروقي

2510762أ98إدريس أوالد بلديةمراد دايري

2526176أ09إدريس أوالد 1956 أوت 20 حيالكريم عبد عجال

ادريس أوالد 1956 أوت العشرون حيسناني  ضيفي 2512495أ98.

98A2512721إدريس أوالد بلديةلطفي محمد دايرة

99A2515260الزانة عين طريقعبدالباقي جديد بن

195504A2519631 أوت 20 حي الوطني طريقسبوعي حدة

5004A2519946:رقم الحصة قطعة 124 اإلجتماعية تجزئةنوار بن الكريم عبد

11A2530943األرضي الطابق قطعة 124 اإلجتماعية تجزئةلعجال حكيم

2011A2531880:رقم الوطني الطريق مقابل مباركة طبة ب 03:رقمعبيدات عبدالحميد

2013A2533883:رقم الوطني الطريق و زمور مشتة إلى المؤدي الطريق الطرق، مفترق المدينة وسطسبوعي مسعود

14A2535647ادريس اوالد بلديةبلقاسم حسان

1815A2537143 رقم الحصة االرضي الطابق تطوري سكن 26 االجتماعي تحصيصسبوعي ياسين

15A2537167اوت 20 حيعورة بن نوفل

15A2537907األرضي بالطابق 02:رقم التطورية بالسكنات أوت 20 حي المدينة وسطبرينيس غنية

17A2539729األجرة سيارات موقف بمحاذاة 01 رقم موقعبوشوك عالوة

02A2517484الرحبة قطعة سبعون تجزئةصافي بن إدريس

18A2541628األرضي الطابق 27 رقم الحصة الرحبة قطعة 70 التطوري التحصيصعلي عرجون 

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

الزانة عين

المخابز 

الحنانشة

 نشاطات

أخرى

إدريس أوالد

المخابز

ادريس اوالد

المشروحة



2518813أ03الزانة عين المواجن مشتةلخضر  سلطان بن

الزانة عين بلدية ضياء أوالدعمار صافي بن 2512866أ98 

الزانة عين بلدية المواجن مشتةبلعيد ضو بن 2540700أ18.

الزانة عين بلدية 106 رقم بومدين هواري تحصيصأمال لطيف بن 2533982أ13. 

2525182أ08الزانة عين بلدية بومدين هواري تجزئةمختار  ثاليجية

2536915أ15الزانة عين بلدية التور حيالطيب  ربيع

الزانة عين بلدية 01 رقم الحصة قطعة 16 التجاري التحصيصالرؤوف عبد  عرجون 2540058أ17.

2510891أ98الزانة عين بلديةصالح علي  عرجون

الزانة عين 95 رقم الحصة التطوري العادي تحصيصمسعود  عرجون 2533206أ12 

الزانة عين بلدية 50 رقم تحمل 108 بومدين هواري تجزئةزكية  كرايمية 2533362أ12.

10A2527175الزانة عين بلديةالصالح محمد حمايدية

9707A2522910:رقم بومدين هواري تحصيصعلوش بن الدين نور

0109A2526051:رقم محل التجاري المركز موقعدواودة عبدهللا

10A2527449بومدين هواري تجزئةصافي بن توفيق

11A2530595الرحبة قطعة 70 الترقوي التحصيصبوشهيدة خضرة

0512A2532724:رقم محل شلبي مدرسة قربعرايسية أحمد

13A2533846األرضي الطابق 59:رقم الحصة بومدين هواري تجزئةبرزاق ابراهيم

3414A2536283: رقم الحصة بومدين هواري التطوري التحصيصمعيزة بن شوقي

10415A2537716:رقم العادي بومدين هواري تحصيصغضاب بن عبدالوهاب

5204A2519671:رقم الحصة الفالح تجزئة تاورة طبيب فتحي

05A2521345تاورة فرعون مولود حي قرفي سليم

12A2532805تاورة باديس بن نهج  نجلة مليكة

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

99A2514737

حرفيتــــــــــــاورة بلدية وسطمحمد فداوي

73 حصة قطعة 92 إبراهيم طيبي مفرزة فردية حصص تجميعلبادي شيرين

14A2535095

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

14A2535095

2537612أ15تاورة 04 رقم حصة الوندي 01 تحصيصهالة برواق

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

2535378أ14

19A2542247تاورة 1955 أوت 20 حيمحمد خالدي

الزانة عين

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

ادريس اوالد

تاورة

تاورة

المخابز

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



10A2527088تاورة األرضي الطابق 55 أوت 20 حيتوفيق دهماني

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

16A2538700

10A2526975تاورة المعلمين حيجموعي  سمشة

15A2537033تاورة المستشفى طريق القادر عبد مرازة حينوارة  طبيب

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

09A2526638

97A2510490تاورة 14 رقم الشعب حيالسعيد عطية

08A2524687.تاورة حصة عشر وتسعة مائة تجزئةالدين نصر قلداسني

17A2540482تاورة بلديةحسان رايس

98A2512564تاورة بلدية التبسي العربي نهجفوزي فداوي

تاورة 32 رقم حصة قطعة 119 المراهنة طريق االجتماعي التحصيصربيحة هراقمي

14A2536539

04A2519726تاورة 1954 نوفمبر أول تجزئةناصر نصيب

18A2540906باديس إبن حيشكري نصايبية

99A2514737تاورة بلديةعمار ترية بن

تاورة بلدية 04 رقم الحصة الزعرورية طريق مفرزة فردية حصص تجميعبريزة موساوي .15A2536787

11A2531005.تاورة 1955 أوت 20 حيالشريف هوشاتي

19A2541850تاورة بلديةفتحي غالية بن

18A2541997تاورةثابت رايس

19A2542198تاورة بلديةالدين بدر عبابسية

20A2543010تاورة بلديةيمينة طبيب

17A2540502تاورة بلديةصالح شعالن

14A2536474تاورة 166 رقم حصة الفالح تحصيصحكيم خوالدية

15A2538031تاورة باديس ابن نهجحمزة نصايبية

19A2542247تاورة اوت 20 حيمحمد خالدي

14A2535341تاورة العمراني المحيط خارجمسعود جريدي

8202A2518139:رقم الوطني الطريق بمحاذاة 78:رقم الحصةالطيب أحمد قراوة

08A2524706البطوم مشتةسيساوي زعرة

10A2527616سابقا اإلسمنت معمل شارعقلداسني سليم

3110A2528282:رقم حصة قطعة 64 الوندي مفرزة فردية حصص تجميعلحمر مصطفى

11A2528695المعلمين حييحي بن رضا

تاورة

تاورة

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

الزعرورية

 نشاطات

أخرى



12A2532841فردية حصة المعلمين اسكنات محايدزرقين سمير

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

13A2533609

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

13A2534982

8616A2538155:رقم الحصة 1954 نوفمبر أول حيقلداسني وليد

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

16A2538320

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

16A2538673

3416A2539396:رقم حصة السطحة 55 أوت 20 تحصيصحزام العطرة

17A2539598سابقا الفالح سوقثابت ياسين

3117A2539640 حصة قطعة 64 الوندي مفرزة فردية حصص تجميععبابسية تونس

14A2536359الزعرورية  كمال مرابطي

98A2512860الزعرورية بلدية تمطماط مشتةبولعراس جلولي

05A2521395الزعرورية 16 رقم الوطني الطريقمسعود جلولي

14A2536560الزعرورية بلديةالزهراء فاطمة دريسي

99A2515133.الزعرورية  ابراهيم دباسي شارعلزهر دريسي

15A2537772.الزعرورية بلديةاسامة مرابطين

20A2542714الزعرورية بلدية وسطلخضر بكوش

20A2542883الزعرورية بلديةالدين بهاء وائل بوليفة

18A2540974الزعرورية 16 رقم الوطني الطريقمحسن بوليفة

98A2511406الزعرورية ابراهيم دبابي شارعهللا عبد عمامرة

05A2520615الزعرورية ابراهيم دبابي شارعالدين صالح قادري

8104A2520107:رقم الوطني طريقالنوي مساعدية

15A2537449الجليل بمشتة ارض قطعةفريد عبابسية

99A2513877الصرية مشتةيوسف قداش

02A2517784الزعرورية بلديةطراد بن عبدهللا

2004A2519952:رقم الحصة قطعة وثالثون ثالثة تجزئةصوالحية محمد

16410A2528556:رقم حصة الرميليعياري حسام

40رقم الحصة قطعة27 مفرزة فردية حصص تجميعزروقي العكري
11A2531975

تاورة

الزعرورية

 نشاطات

أخرى

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى



االرضي الطابق قطعة 27 مفرزة فردية حصص تجميعقروي يمينة
14A2535973

14A2536280األرضي الطابق 10:رقم القرية وسطخليفة مبروكة

15A2537353االرضي الطابق باديس بن الحميد عبد نهججودي توفيق

06A2522417الدريعة بلدية وسطسليم عقون

14A2536629الدريعة 1954 ماي 08 تحصيصحبارة نوار بن

13A2534214الدريعة 13 رقم حصة 54 نوفمبر اول تحصيصحسين بودغيس

14A2536419. الدريعة بلدية 02 رقم حصة براهمية هللا عبد حيمالك بوشريكة

18A2541071الدريعة بلدية 1954 نوفمبر 01 تحصيصالعياشي لعقون

13A2533611الدريعة بلدية مادور مشتةسماح فريحة بن

99A2514305الدريعة بلديةالمكي بوشريكة

17A2539777الدريعة بلديةسناء غزالن

15A2537491الدريعة بلديةصالح مرابطين

11A2529875الدريعة بلديةعائشة بلحرش

20A2543151الدريعة بلديةالطاهر مرابطين

98A2512347الدريعة بلديةعمار مزاهدية

11A2531550براهمية هللا عبد حيبروك محسن

15A2536845براهمية هللا عبد حيجاليلية حورية

10917A2539898 رقم حصة 01 جنان تحصيصحفيان سومية

األرضي الطابق 79 رقم قطعة (قطعة 126) 01 الجنان اإلجتماعي التحصيصبالي بالل
18A2541456

األرضي الطابق 79 رقم (قطعة 126) 01 الجنان اإلجتماعي التحصيصمعافة الحميد عبد
18A2541583

11A2531846مهيدي بن العربي حيسمير عبابسية

3314A2535177  محل البلدي الحرس مقر من بالقرب علي عاشوري حيالكريم عبد بوتمجت

14A2535526محتالي اإلخوة حيالحق ضياء مسعي

11A2528760ب مدخل مسكن 435 علي منزر حيالعلواني سمايلي

6614A2536480 رقم قطعة 104 اإلجتماعي التحصيصلزهر بعاطشية

17A2539678بوعلي اإلخوة شارعالدين بدر مالك بن

13B0502855سدراتة طريق ماي 08 حيالعائلة خبز م م ذ ش

18A2540915(01:رقم ب مدخل) سكن 435 علي منزر حيمنير قنفودي

18A2541248لغرور عباس حيأيوب عولمي

 عامة تغذية

 وخضر

وفواكه

الدريعة

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

مداوروش

مداوروش

مخابز

تاورة

الزعرورية

 نشاطات

أخرى



18A2541287علي عاشوري حيمحمد بوجباح

18A2541473لغرور عباس حيميزوني عبابسية

19A2541842محتالي اإلخوة حيبالل سالطنية

19A2541851األرضي الطابق 04 محل 01 مدخل سكن 54 حيالوهاب عبد بوتمجت

0119A2542021 رقم مح صالح ماجرالو حيجالل دراجي

19A2542171األرضي الطابق 01 رقم سكن 435 علي منزر حيربيحة بشيشي

19A2542225محتالي اإلخوة حيالرحيم عبد لحواسنية

19A2542587محتالي اإلخوة حيفيصل درواز

97A2510277العزيز عبد بوتمجت نهج 144إسماعيل زراري

98A2510819علي عاشوري حيفتحي مامين

98A2510940تبسة طريقالحميد عبد جالبي

98A2510941سدراتة طريقبوبكر بطينة

0398A2511225:رقم يحمل 02:رقم عمارة مسكن 50 حيعزالدين بوتمجت

98A2511495الحجر عين حيكمال سالطنية

0698A2511560 رقم المعلمين حيالسبتي هادفي

98A2511993علي عاشوري حيالطيب بوبعاية

98A2512176رمضان عبان حيالربيعي عزيزي

0198A2512944:رقم اإلجتماعية تجزئةالطاهر مشنتل

12A2532275علي عاشوري حيتوفيق مصباح

98A2513071مداوروش بلديةمبارك سالطنية

98A2513294علي عاشوري حيدزاير مرابطي

195413A2533739 نوفمبر 01 شارعالغاني عبد بوليفة

98A2513653علي منزر حيكمال سالطنية

99A2513808علي عاشوري حينورالدين فراحتية

99A2513814ح ج رقم 24 محل مسكن وخمسون مائة حيزوبير عشو

99A2514296المحطة حيرابح كريفيح

0799A2514530:  رقم األروقة قرب عمر جبار حيمولدي جعافرية

99A2514717عمر جبار حيحمدي شواقرية

99A2514979حجر عين مشتةوردة بلقلي

99A2515032البريد شارععبدالحفيظ مساعدية

00A2515680بوخرشوفة اإلخوة حيمراد حمرون

15908A2523931:رقم 1945 ماي الثامن تجزئةالقادر عبد بوتمجت

 عامة تغذية

 وخضر

وفواكه

مداوروش

مداوروش



13A2534648بوخرشوفة اإلخوة حيالطيب محمد زروقي

1301A2516892:رقم قطعة علي عاشوري حيالعيد بارة

02A2517683منزر علي حيصالح عدودة بن

0502A2517780:رقم حصة 01:رقم اإلجتماعية تجزئةوليد لعايب

03A2518593الجبانة طبة تجزئةمصطفى بارش بن

0216A2538983:رقم محل (المدينة وسط) البريد شارعأحمد عطوط

194504A2519361 ماي الثامن حيبلقاسم لعايب

04A2519459عمر جبار حيمنير عدودة بن

04A2519684علي عاشوري حيعبدالحليم بارة

0119A2542021 رقم محل صالح ماجرالو حيجالل دراجي

07A2523199األرضي الطابق 29:رقم المعلمين حيأبوبكر جالبي

14A2536486محتالي اإلخوة حيماجر هوادف

09A2525915عبدالباقي حيعلي قادري

0813A2534173 رقم قطعة بوخرشوفة اإلخوة حيالحليم عبد بوعلي

 09A2526262ا-ف رقم 17 مدخل سكن 40/58/150 حيمسعودة رحماني

2310A2527658:رقم ب مدخل 435 علي منزر حيفاتح جالد

0112A2533011:رقم محل تساهمي سكن 76/200 حيعيسى ناصي

13A2533798بلدية عمر جبار حيمسعود بوصالح

14A2535437لغرور عباس حيرشيد شواقرية

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

15A2536927

 16A2538316بوعالق محمد حيتوفيق بروك

16A2538371(28:رقم القطعة) الوطني الدرك حيحليمة مهني

0216A2538511:رقم الحصة 1945 ماي 08 تحصيصالدين نور مرابطي

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

16A2538948

0417A2539689 رقم قطعة 01 رقم اإلجتماعي التحصيصلمبارك بلحسن

14A2535330قدران مشتةباقي مزري

6417A2540363 رقم قطعة 104 اإلجتماعي التحصيصالحميد عبد بارة

05A2520556الوطني التحرير جبهة حيالدراجي هوام

 09A2525843سدراتة طريق 45 ماي 08 تجزئةمراد قاسمي

09A2526133المدينة وسطأحمد ربايعية

 عامة تغذية

 وخضر

وفواكه

مداوروش

مداوروش



14A2536591الوطني التحرير جيش شارع 08الباهي مصباح

14A2536703خميستي محمد حي المغطاة السوقرمزي غنامي

 09A2526063الجمهورية نهج 16 رقم الوطني الطريقالسالم نور عشو

10A2527557مداوروش بلديةصالح دراجي

 9413A2534929 رقم يحمل 435 علي منزر حيمراد لعايب

B15A2538003 محل 29:رقم المعلمين حيبالل مصباح

H19A2542519 رقم 17 مدخل سكن 58/122 حيسليمان لعايب

1719A2541863:رقم قطعة حاليا 16:رقم الجمهورية شارعوردة صحراوي

98A2511140مداوروش بلديةمحمد سليني

3901A1013232 رقم قطعة 104 االجتماعية تجزئةبوشوشة الغني عبد

194501A2516386 ماي الثامن شارعغريسي عبدالغاني

04A2519538األرضي الطابق 04:رقم بناية القنطرةلحواسنية عبدالحكيم

06A2521657تبسة طريقحمرون رشيد

0117A2540483 رقم األجتماعي التحصيصمحمد بلعقون

06A2522561المدينة وسطبلحسن الكريم عبد

08A2524365عبدالباقي حيبروكي سامي

0410A2528576 رقم يحمل 01 رقم األجتماعي تجزئةبوناب أمال

11A2531935د: "رقم 13 عمارة سكن 122/58/18 حيفرماس محمد

12A2532489عمر جبار حيذيب رشدي

13A2533576لغرور عباس حيشايب علي

18A2540976علي عاشوري حيمحسن بلحسن

13A2534596الوطني التحرير جيش شارعفرماس رضا

13A2534697لغرور عباس حيحبيرش يزيد

14A2535080خميستي محمد حيرواينية السبتي

1614A2536398 رقم الوطني الطريقرحماني محمود

4315A2536889 رقم د مدخل سكن 435علي منزؤر حيهوام رامي

16A2538881األول الشطر 03 رقم تجزئةخليل معمري

15A2537922اإلستقالل شارعبوتمجت عبدالحليم

0516A2538683:رقم قطعة لغرور عباس حيبوسالم القادر عبد

0117A2540009:رقم 1945 ماي 08 حي تحصيصصوشي سفيان

1617A2540195 رقم  و ط بمحاذاة الجمهورية شارعبوتمجت الدين حسام

16B0502991سدراتة طريقعين محل اإلخوة

 عامة تغذية

 وخضر

وفواكه

مداوروش

مداوروش

أخرى نشاطات

خدمات محطة



00A2516024الوطني طريقأحمد طالب

99A2513883تبسة طريقيوسف واعلي

07A2522602عبدهللا سيديد مشتةناجي أحمد خالد

10A2527268قطعة 53:رقم تجزئةبريك توفيق

0310A2527942:رقم محل العمومية الساحة مقابلطاوس حميد

10A2528103مركز تيفاش الوطني الدرك من بقرب 02:رقم محلتريعة بن محمد

14A2536279الذيب صالح مشتةصمايدية سليمان

14A2536007الكاف مشتةبلحسن ضريفة

4816A2538419:رقم حصة 01:رقم التحصيصجمعي محمد

4519A2542423:رقم قطعة 53 االجتماعي التحصيصزعبوط محمد

19A2542538الذيب صالح مشتةعباد جمعة

99A2514690تيفاش بلديةعباد مصباح

0310A2527942:رقم محل العمومية الساحة مقابلحميد طاوس

2007A2523346:رقم حصة {قطعة 53} 01:رقم تجزئةترايعية يوسف

0509A2525664:رقم محل الكاف مشتةبلحسن توفيق

11A2531845البلدية مقابل 04:رقم محلمناع بوجمعة

0716A2538808:رقم قطعة 01/53 اإلجتماعي التحصيصبلدي يوسف

16A2539102تيفاش 105 رقم صلبانة عين رتبة، طبةسمير جعفر

05A2520998القابل مشتةمحمد معمرية

15A2537264بوصبع عين مشتةمصباح شيباني

20A2543028بوصبع عين مشتةطارق بوعلي

98A2511621الرقوبة بلديةمحمد جواد

14A2535318الرقوبة بلديةمعيوف جواد

17A2539752بوصبع عين مشتةهللا عبد عزيزي

0109A2526784:رقم اإلجتماعية تجزئةفاتح قروي

15A2536990القارصة مشتةبشير قروي

16A2538150البرج مجمع مشتةهشام جواد

0119A2542123 رقم محل القديم الحي العمراني المحيط داخلجواد الرؤوف عبد

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

11A2530503

16A2538082الراقوبة البرج مجمع مشتة لبوالجية بزويش

A 2541251 18الحدادة-أ/ط 38 رقم حصة أوت 20 تحصيصهللا عبد سديرة

أخرى نشاطات

الحدادة

الحدادة

المخابز

مداوروش

مداوروش

خدمات محطة

تيفاش

وفواكه خضر ، عامة تغذية

الراقوبة

عامة تغذية

 نشاطات

أخرى



10A2528047الحدادة – 93 الحصة االول االجتماعي التحصيصمبروكة طوايبية

A2524933 08الحدادة بلدية االرضي الطابق تطوري سكن 50 حيتوفبق مليكي

 08A 2524911الحدادة بلدية 116 رقم الحصة 1954 نوفمبر اول تجزئةمحمد عرباوي

03A 2519093الحدادة- لوحيشي بير عياد فج مشتةجميلة كرايمية

12A2532234الحدادة-  االبراهيي البشير حي–  االشتركية القريةالخير أم سوايعية

الحدادة  - 01 رقم أ مدخل 03 ع سكن 150 حييحي زواينية
15A 2537680

20A2542828الحدادة بلدية  اوت 20 حصيصخدوجة فيالة بن

الحدادة–  والخضارة  أ/س بين الرابط والطريق سكن 18 حي من بالقرب 02 رقم محلهدى قراوة

17A2539636  

A 2534279 13الحدادة     05رقم 1954 نوفمبر اول تحصيص   منير عرعار

98A2512565الحدادة فغنات مشتةالكريم عبد نصري

03A2518435االبراهيمي البشير شارععثامنية مراد

7110A2527371:رقم الحصة حصة 93 -01:رقم االجتماعية تجزئةصيد سليم

11A2531706األرضي الطابق 191:رقم حصة أوت 20 تجزئةماجري سليم

0113A2533724:رقم" أ" مدخل 03ع سكن 150 حيزياينة هللا عبد

13A2534411الحدادة بلديةعرعار كمال

5314A2535489 رقم حصة 01/93االجتماعي التحصيصلهاينية بلعيد

13014A2536370 رقم قطعةروابحية فتيحة

الخضارة   – 93 رقم الحصة ابراهيم مباركي تحصيصهللا عبد سديرة
18A2541251

لخضارة 31 رقم حصة  ابراهيم مباركي تحصيصفيصل رحامنية
04A2520247

A 2517779 02الخضارة بلدية- قطعة 50 تجزئةنوري سديرة

A 2534026 13الخضارة – 12:  رقم الحصة قطعة 50 تحصيصيوسف بوعرقوب

A 2513693 99لخضارة- 55رقم حصة ابراهيم مباركي تجزئةفتحي رحامنية

A 2518533 03الخضارة بلديةحسين فاهمي

A 2526355 09لخضارة 80 رقم الحصة ابراهيم مباركي تحصيصمحمود عمايدية

A 2522878 07لخضارة ابراهيم مباركي تجزئةرشدي عمايدية

A  2538016 15الخضارة بلدية 39 رقم قطعةعلي سليم بن

A 2534026 13لخضارة 18 بلدية:  رقم المجمعناجي قواسمية

06A2521907بلدية 1955 أوت 20 حيبوعالق فتحي

7609A2525709:رقم حصة إبراهيم مباركي تجزئةتباسي مراد

الحدادة

الحدادة

المخابز

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

الخضارة

المخابز

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى



3113A2534685:رقم الحصة قطعة 50 تحصيصدواودة عبدالحميد

3715A2537453 رقم الحصة 01/170 االجتماعي التحصيصقواسمية عيسى

4515A2537786:رقم حصة قطعة 50 تحصيصسديرة هشام

5015A2537974:رقم حصة 1965 جوان 19 تحصيصجعفر فوزي

2534110أ13مومن أوالد بلدية الجامع مشتةعادل دراغمية

2517622أ02مومن أوالد بلدية الكاف رأس مشتةفيصل  صميدة

2538780أ16.مومن أوالد بلدية الفويض الريفي التبادل مركزغزيل عزايزية

2515831أ00مومن أوالد بلدية الحدود مركز بجوارالدين نور عزايزية

2314A2535340:رقم لفويضبولبدة نبيل

2414A2535351 رقم الفويضلعمامرية فوزية

0418A2540888 رقم الفويض الريفي التبادل مركزعزايزية فتحي

11A2529405المراهنة بلدية العربي بديار شارعأسامة عمارنية

13A2534649المراهنة– قطعة 283 تحصيصأمينة رحالي

09A2525889المراهنة بلدية 05 رقم الحصة عمر لشقر تحصيصشكري حمزاوي

2510757أ  98المراهنة بلديةكريم عمايدية   

2510832أ  98المراهنة بلديةصالح خضراوي

المراهنة – 146 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصالشريف محمد دريسي
2535744أ  14

A 2514404 99المراهنة بلديةمصطفى دغمان

المراهنة بلدية 202 رقم حصة قطعة 283 تجزئةفطيمة مليكي
07 A 2522868 

المراهنة بلدية - 05:  الحصة القادر عبد األمير تحصيصبالل خذايرية
18 A 2540615  

المراهنة أ/ط 05 رقم حصة 18 01 رقم الترقوي التحصيصالساسي بوازدية

19 A 2542033

المراهنة-  أ/ط 88 رقم حصة عمر لشقر تحصيصعيسى ساري

15 A 2537211

A 2534143 13المراهنة أ/ط 81 حصة عمر لشقر تحصيصسمير عبداوي

A 2539608 17المراهنة-  أ/ ط 108 الحصة عمر لشقر تحصيصالدين نصر معايطية

A 2523533 07المراهنة بلدية العربي بديار شارعهالل خذايرية

A 2522358أ 06المراهنة بلدية الفاضل جواد شارعفريد بورزقة

 A 2513574 98المراهنة بلدية 66 رقم حصة قطعة 283 تحصيصعمار سخري بن

A 2518493 03المراهنة 03 رقم محل 04 قسم قطعة 283 تجزئةرضى جوايدية

2533867أ13اهراس سوق-المراهنة-األرضي الطابق العربي بديار نهجمحمد وعاز

الحدادة

الخضارة

 نشاطات

أخرى

مؤمن أوالد

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

المراهنة

المراهنة

المخابز

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



أهراس سوق-المراهنة-23 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصالدين نور بوستة
2539846أ17  

أهراس سوق–  المراهنة-237 رقم الحصة قطعة وثمانون وثالثة مائتان تجزئةفارس طويل
09 A 2525402 

2519007ا03المراهنة بلدية 66 رقم حصة قطعة 283 تحصيصعادل تاليلية

2538464ا16المراهنة بلدية 18 رقم حصة قطعة 283 تحصيصصبري تاليلية

المراهنة بلدية 176 رقم الحصة قطعة وثمانون وثالث مائتان تجزئةدزاير سيساوي

2524161ا08

2515995ا00المراهنة بلدية 02 /175 االجتماعية تجزئةالوهاب عبد برازقية

2537856ْا15المراهنة 182 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصأحمد فراحتية

01 رقم الحصة القادر عبد االمير تحصيصغايب زازية
04A2519265

102:رقم حصة بشر بوعالق تجزئةخضراوي حياة
05A2520835

134:رقم الحصة عمر جبار تجزئةقبايلي يزيد
06A2522112

20306A2522204:رقم حصة قطعة 283 تجزئةبوراس حمزة

األرضي الطابق 105:رقم حصة جبارعمر تجزئةبطايطية منية
07A2522830

االرضي الطابق 175 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصجاليلية عبدالرؤوف
08A2523915

األرضي الطابق 221 رقم الحصة بشر بوعالق تحصيصبوعالق فتحي
08A2524916

1308A2524994:رقم الحصة عبدالقادر األمير تحصيصرقاينية كمال

82:رقم الحصة بشر بوعالق تجزئةرقاينية جمال
10A2528399

26510A2528469:رقم حصة قطعة 283 تجزئةلعبيدي بن ماجدة

9211A2531577:رقم الحصة عمر جبار تجزئةبطايطية حليمة

7311A2531891: رقم الحصة عمر لشقر تجزئةبوعالق ربح

األرضي الطابق 191:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةشابي عثمان
12A2532445

بلدية 92:رقم الحصة قطعة 207 االجتماعية تجزئةروابحية فيصل
12A2532619

15A 2536758 فرج سيدي  –05:  رقم أ/  ط البرج مشتةاسماعيل بهلول

98A 2512408فرج سيدي–  البرج مشتةمحمد قلداسني

98A2511937.فرج سيدي بلدية البرجأحسن  خديجة بن

المراهنة

المراهنة

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

اخرى

فرج سيدي

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



98A2511543فرج سيدي بلديةربح خدومة بن

05A2521106فرج سيدي 09 رقم حصة ريفي سكن 50 تجزئةصالح علمالج بن

6213A2533729:رقم الحصة البرج تجزئةخدومة بن عادل

8714A2535140:رقم الحصة البرج تحصيصبولبدة منجي

16A2538282االرضي الطابق 09:رقم القطعةبخوش صبري

98A2512230ويالن بلدية بوكبشبوعزيز عبود بن

98A2510722.ويالن بلدية بوزعرورة مشتةرمضان بوترعة

09A2566335ويالن بلدية بوكبش مشتةرمانة دريدي

14A2536112.ويالن األرضي الطابق بوكبش السكاني التجمعحدة دريدي

08A2524259ويالن بلدية مركز بويالن المزدوج الطريق 03 رقم محلالعياشي ضيفي

98A2510960ويالن بلديةمراد  قواسمية

98A2512876ويالن بلدية لمكيمن مشتةصالح مرايسية

19A 2542303 ويالن بلديةعمر عبود بن

2535960أ14ويالن بلديةسهام عباد

17A2540538ويالن بلديةسهام صالحي

12A2531996مركز بويالن اإلكمالية حي 08:رقم محلجريو بن جعفر

16A2538677المزدوج الطريق 06:رقم محلمرايسية موسى

19A2541770بوكبش مشتةدريدي شكري

10A2527150سدراتة 04 رقم الحدائق شارعاحمد شرفي

02A 2519430سدراتة بلدية البلدي الحيفوزي بوراس

11A 2528702.سدراتة بلدية 43 رقم الساسي زمزوم حيبالل بوطبة

11A2528702سدراتة السعادة حيهشام قرقاح

13A2533998سدراتة 1960 ديسمبر 11 شارعالغاني عبد قاسمي

 14A2536393سدراتة بلدية  االستقالل شارعفطيمة معلمي

14A2535586سدراتة 22 رق حنين المسماة العقارية التعاونية شارعفريدة جميل

19A2541973سدراتة العامرية حيجالل زواتنية

08A2524748سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيياسين زيدي

00A2516239سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيابراهيم سعداوي

11A2531974.سدراتة بلدية 1962 جويلية 05 تجزئةالساسي  سلطاني

سدراتة بلدية االستقالل شارع 04مخلوف  شتوح .03A2518660

09A2526314سدراتة 68 رقم السعادة حيمرايحية سمير

19A2542210سدراتة خميستي محمد حيسمير راحلي

14A2535225سدراتة بلدية السعيد عبيد حيالدين نور شوالي

سدراتة

سدراتة

مخابز

المراهنة

 عامة، تغذية

وفواكه خضر

 نشاطات

أخرى

فرج سيدي

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

ويالن

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه



14A2535474.سدراتة بلدية الكراب مشتةالغاني عبد شيباني

17A2540233.سدراتة بلدية مسكن 60 حيأسامة  طباخ

01A2516551.سدراتة بلدية مسكن 60 حيحكيمة  طباخ

98A2510826.سدراتة بلدية باديس بن الحميد عبد شارعناصر  عايدي

10A2527271سدراتة بلدية 110 لرقم يحمل 131 االجتماعية تجزةربيحة المالك عبد

99A2514280.سدراتة بلدية الفداء نهجصالح  عثماني

07A2523703.سدراتة بلدية تطوري سكن 131 االجتماعية تجزئةزرفة عراب

16A2538120سدراتة بلدبة السعيد شرفي حيأسامة عزايزي

02A2518182سدراتة بلدية باديس بن الحميد عبد عبيد حيالحفصي عالم

03A2518634سدراتة السعيد شرفي شارععريف عمراوي

13A2534421سدراتة 01 رقم محل 20 رقم البيضاء عين طريق 02 رقم التحصيصالعالي عبد  عون

18A2541339سدراتة بلدية الكرمة عين حيدالل عيادي

2535656أ14سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيأمال غراب

2533525أ13سدراتة بلدية 42 رقم س مدخل السعيد عبيد حيسليم غضابنية

2510737أ98سدراتة بلدية طلبة عين مشتةمحمد قجوح

2527160أ10سدراتة 105 رقم تحمل سكن 131 اإلجتماعي التحصيصالدين نصر قدادشة

2513217أ98سدراتة 56 رقم قطعة 204 الحضرية المنطقة 2 رقم التجزئةمحمد كبابي

2533242أ12سدراتة بلدية 190 رقم حصة 1956 أوت 20 تجزئةالعمري لعباري

2515137أ99.سدراتة بلدية البساتين حينذير لكحل

2526722أ09.سدراتة بلدية 1945 ماي الثامن شارعربعية لوناس

2539809أ17سدراتة بلدية 03 رقم البلدي الحيعامر مانع

2536879أ15.سدراتة بلدية السعيد شرفي حيناصر محمدي

2539237أ16سدراتة بلدية األرضي الطابق 05 رقم القطعة 1 ب عمارة قالمة طريق للمدينة الشمالية الجهةيوسف محية

2534248أ13.سدراتة أحمد خضراوي حيكريمة  مذكور

2525999أ09سدراتة بلديةالحق عبد مرازقة

2518315أ03سدراتة بلدية 03 رقم 08 مدخل (ب) عمارة السوفي صالح حيلطفي  مرايحية

2511619أ98سدراتة بلدية 03 رقم الحضرية المنطقةالطيب مزوز

2530631أ11سدراتة بلدية-  السلم شارعحسين معاوي

2526731أ09سدراتة بلدية أحمد خضراوي حيعبدهللا مقيدش

2519228أ98سدراتة 131 اإلجتماعية التجزئةبلقاسم مكي

2517439أ02سدراتة بلدية 11 رقم الحصة السعادة حي تجزئةعمارة ملولي

2529887أ11سدراتة بلدية الفداء شارعفريد  موفق

2510414أ97سدراتة بلدية 131 رقم االستقالل شارععالوة  موهادي

2511887أ98.سدراتة بلدية 21 رقم 05 عمارة مسكن 80 حيالصادق  ناصف

سدراتة

سدراتة

 عامة، تغذية

وفواكه خضر



2538875أ16سدراتة بلدية 84 رقم النصر حي 12 رقم منطقة االجتماعي التحصيصالصالح محمد هبيلي

2513011أ98سدراتة بلدية الشهداء شارعالصديق  هواري

2534001أ13سدراتة بلدية الشهداء حيسفيان  يحي

2527706أ10سدراتة بلدية السعادة حيالدين عز يحي

2526103أ09.سدراتة 43 رقم قطعة 1956 أوت عشرون تجزئةلعبيدي يحي

2540997أ18سدراتة األرضي الطابق 04 قطعة 05 ع تساهمي إجتماعي سكن 20 + 40 مشروع قالمة طريقنبيل هبيلي

2539960أ17سدراتة روكاز تجمع 03 رقم محلمنير جبار بن

2510436أ97سدراتة 112 رقم القطعة 1971 فيفري 24 حيسماعيل يلوطار

2513103أ98سدراتة أحمد خضراوي حيكمال بلوطار

2525427أ09سدراتة البيضاء عين طريقهشام بروقي

2524705أ08سدراتة بلدية النصر حي 12 رقم منطقة االجتماعية تجزئةفاتح فنطازي

2352532أ12سدراتة 1965 جوان 19 02 رقم  موقع 17 رقم قطعةأمين محمد ربعي

2531852أ11سدراتة 107 رقم أرض قطعة 02 رقم الجديدة الحضرية المنطقة تجزئةحليمة مناصرية

2450741أ18سدراتة الكرمة عين حيبلقاسم عروسي

2536386أ14سدراتة 02 رقم مداوروش طريق سدراتة فالحية تعاونية مركزالقادر عبد رياني

2536488أ14سدراتة أحمد خضراوي حيفتيجة عيوار

2542506أ19سدراتة السعادة حيسوسف يحي

2514070أ99سدراتة الفداء شارعرابح بوجالل

2513398أ98سدراتة 67 رقم قطعة الغربي  الشمال منطقةسعيد مراد بن

2513497أ 98سدراتة 02 رقم التجزئةكمال بوغرارة

2542263أ19سدرتة 25 رقم (سابقا هنية حي ) البساتين حي قطعة 40 تحصيصرجم بلوطار

2542342أ 19سدراتة 05 رقم  محل ل مدخل سكن 200/1000 حيوليد مناصف

2542848أ20سدراتة السعيد شرفي شارعزهرة فاطمة سقار

2537715أ15سدراتة بلدية خميستي حيتوفيق  العشي

2528936أ11سدراتة بلدية خميستي محمد شارعسمير بريك

2528380أ10.سدراتة بلدية طلبة عين مشتةعثمان بعارة

2541828أ19سدراتة بلدية طلبة عين مشتةرفيق بلخيري

2539703أ17.سدراتة بلدية السلم حيمحسن بلوطار

2535100أ14سدراتة بلدية االرضي الطابق 13 رقم ب مدخل 01 عمارة المدينة وسط مسكن 80 حيسميرة خالدي

2519186أ03سدراتة 1954 نوفمبر أول شارععمرو محية

2521396أ05.سدراتة بلدية الوطني الطريق السوق حيمراد بغدوش

2511209أ98 سدراتة بلدية الساسي زمزوم تحصيصهشام بلكحلة

2511112أ98سدراتة بلدية 134 رقم قطعة 03رقم تحصيصالحليم عبد شوية بن

2523205أ07.سدراتة 02 رقم أ عمارة مسكن وخمسون وخمسة مائة حيقمرة  بوزيدي

سدراتة

سدراتة

 عامة، تغذية

وفواكه خضر



2516693أ01سدراتة األرضي الطابق 67 رقم قطعة الوطني التحرير جيش شارععادل  بوعنيم

2542985أ20سدراتة بلدية  02 رقم قطعة االرضي الطابق المعلمين حيياسين  بغدوش

2516693أ01سدراتة بلدية الشهداء مقبرة حيعادل بوعنيم

2534113أ13سدراتة االستقالل شارعياسين عايد

2541658أ18سدراتة المدينة وسطالطيب جميل

2531193أ11سدراتة االستقالل شلرعأمين محمد صيفي بن

2519898أ04سدراتة االستقالل شارعيوسف بلهوشات

2531380أ11سدراتة السوفي صالح شارعالصيفي بوخضرة

2542208أ19سدراتة االستقالل شلرعنبيل مرايحية

2524017أ08.سدراتة الغربية الجنوبية الجهةبديعة  مراد

00A2516073السلم شارععوالب محمد

2510138ا97سدراتة روكاز المسماة المنطقةالعايش عوالب

01A2516551السعيد عبيد حي الريفي التبادل مركزطباخ حكيمة

1302A2517895 رقم السلم شارععثماني حسين

0504A2519587:رقم" س" مدخل مسكن 60 حيبلوطار مبروكة

04A2519685أحمد خضراوي حيبلوطار نبيل

194504A2519978 ماي 08 شارععرجون لزهر

05A2521203تطوري سكن 131 اإلجتماعي تجزئةسعيدي حدة

6506A2521906 ديسمبر 11 و 45 ماي 08 شارعيبشيشي نوارة

06A2522401الهاشمي بشيشي حيمناصرية توفيق

195407A2522714 نوفمبر أول شارععوالب خليد

0307A2522965:رقم تجزئةمعلم عقيلة

07A2522975الفداء شارعوناسي الدين سيف

08A2524137أحمد خضراوي حيبومعراف الدراجي

194508A2524390 ماي 08 شارعغنام مكرم

08A2524553الحدائق حيبوعلي رياض

08A2525153الكراب واد مشتةقجوح حمزة

0309A2526602:رقم التجزئةترعي يوسف

1210A2527244 رقم الفداء شارعغيث سمير

10A2527943الكرمة عين حيشعبوب العربي

10A2528035المعلمين حيهباشي محمد

195610A2528240 أوت 20 تجزئةبوهاللة أحسن

01A2516513خميسة بلديةالحكيم عبد بلهوشات

سدراتة

سدراتة

أخرى نشاطات

خميسة

عامة تغذية

 عامة، تغذية

وفواكه خضر



16A2538819.خميسة بلدية 12 رقم 1954 نوفمبر 01 ساحةمحمد  بوجالل

09A2525929خميسة بلدية 06 رقم محل بومدين هواري نهجفؤاد بوجالل

17A2540438.خميسة بلدية 10 رقم محل بومدين هواري نهجنذير بوجالل

11A2531950مركز خميسة بلديةيوسف مرايحية

11A2528734.خميسة بلدية 06 رقم تكفاريناسالمانع سمارة

0505A2520994:رقم حاليا بومدين هواري شارعبوجالل مهدي

99A2514116.خميسة بلديةخميسي اونيسي

1118A2541695:رقم قطعة تكفاريناسجاليلية شريفة

04B 2502467 سلطان عين بلديةاخوة منصوري م م ذ شأخرى نشاطات

15A2537134سلطان عين بلدية 11 رقم 36 رقم االجتماعي التحصيصنصيرة مراحي

سلطان عين بلدية الجواري الرياضي المركب بمحاذاة 01 رقم موقع 01 رقم محلوداد لبناقرية
16A2538470

07A2522945سلطان عين بلدية قطع 10 االجتماعية تجزئةاسماعيل شعباني

98A2513521سلطان عين بلديةداودي  ناصر بن

19A2541896بئربوحوش بلديةباية حسيانالمخابز

14A2535255مركز بوحوش بئر بلديةاحمد بشقاوي

98A2510932بوحوش بئر بلديةالمانع بلوطار

00A2516042.بوحوش بئر بلدية 60 رقم قطعة 01 رقم تجزئةنذير بلوطار

98A2513164بوحوش بئر بلديةعمر  عيسى بن

03A2518811بوحوش بئر 114 االجتماعية التجزئةجمال رواق

بوحوش بئر بلدية 01 رقم محل 11 رقم ارض قطعة 02 رقم التحصيصرشيد  مذكور
07A2523176

97A2510405.بوحوش بئر بلدية مركز بوحوش بئرالحميد عبد  مذكور

06A2521921بوحوش بئر 114 االجتماعية التجزئةخيرالدين عالم

10A2525703مركز بوحوش بئر بلديةزوهير معمري

A2538499 16بئربوحوش 01 رقم االجتمتعي التحصيصاحمد ديلمي

97A2510501بوحوش بئر بلديةعمر  مذكور

16A2539309بوحوش بئر بلديةبوزيد رجايمية

02:رقم اإلجتماعية تجزئةزواوي شعبان
09A2526293

83:رقم أرض قطعة 02:رقم االجتماعية تجزئةجغماني جالل
12A2533025

6415A2536987 رقم يحمل حصة 114 االجتماعي التحصيصزينات مختار

سدراتة

خميسة

عامة تغذية

أخرى نشاطات

سلطان عين
عامة تغذية

بوحوش بئر

بوحوش بئر

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى



16A2538305بوحوش بئر مركز حيكرميش طارق

16A2538665الجوارية السوقبلوطار حسام

16A2539077فلسطين شارعزواوي ميلود

16A2539290البلدية حظيرة قرببعزيزي نوال

98A2511667.الزوابــي بلديــة بلقاسم حشيشي

98A2512026الزوابي بلدية تاقوفت مشتةالعيد رواق

05A2521107.الزوابي بلدية مركز الزوابيكمال  طارش

10A2527895.الزوابي بلدية مركز الزوابيوليد  مناع

09A2525732الزوابي بلدية مركز الزوابيالقادر عبد منافق

19A2542676الزوابي قطعة 35 االجتماعي التحصيصلطيفة خالد

99A2514079الزوابي بلديةالرحمان عبد زواي

17A2539924الزوابي 32:رقم قطعة 35 اإلجتماعي التحصيص كوشاري محمد

18A2540826مركز الزوابي الطيب خالدي حيعماري نصيرة

11A2529262الويدان سافل بلدية مركز الويدان سافلفؤاد وطار

05A2520574الويدان سافل بلدية تارقالت طريقالدين نور عبابسة

03A2519193الويدان سافل بلدية 24 قطعة 01 االجتماعي التحصيصعاشور عيدة بن

08A2524426الويدان سافل بلديةحمدان بوطاحة

0111A2531857:رقم محل الوطني التحرير جيش شارعمانع حمزة

196215A2537577 جويلية 05 شارعمسعودي الرحمان عبد

12A2532937العظائم أم بلديةمحمد لوح

19A2541821العظائم ام بلديةالدين عماد بوعكاز

 05A2521086العظائم ام بلديةصبري سعايدية

05A2520556العظائم ام بلديةلحباسي قرقاح

08A2524664العظائم ام بلديةلخضر بوناب

00A2516007العظائم أم بلدية 01 رقم تجزئةالدين جمال  جبار بن

98A2512882العظائم أم بلديةزلفى  جبار بن

08A2525043العظائم أم 11 رقم القطعة 07 رقم االجتماعي التحصيصفوزي  جبار بن

14A2536436العظائم بلديةأم 10 رقم 03 االجتماعي التحصيصشكيب جبار بن

15A2537932العظائم أم بلدية 08 رقم االجتماعي التحصيصعمار جبار بن

99A2513962.العظائم أم بلديةفريد جبار بن

98A2512452.العظائم أم بلديةالرحمان عبد  زاوي

02A2517803العظائم أم بلدية 50 رقم قطعة 02 رقم تجزئةالجمعي زبيري

الزوابي

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه

 نشاطات

أخرى

بوحوش بئر

بوحوش بئر

العظائم ام

العظائم أم

المخابز

عامة تغذية

الويدان سافل

 تغذية

 عامة،

 خضر

وفواكه
 نشاطات

أخرى

 نشاطات

أخرى



00A2516278.العظائم أم بلديةمصطفى  تومي

98A2512597.العظائم أم بلدية 11 رقم قطعة 01 رقم تحصيصعايدة بوناب

02A2517713العظائم أم بلديةلعماري بوتمجت

14A2536341العظائم أم 03 رقم اإلجتماعي التحصيصالكريم عبد غيدة بن

14A2536501.العظائم أم بلدية 10 رقم 49 رقم يحمل 02 رقم التجزئةفاتح عراب

3397A2510342 رقم قطعةلزهر زاوي

0204A2519569:رقم تجزئةبوتمجت عادل

(سابقا الصنب عين راس حي) لمبارك شوابنية حيزواينية غالم
06A2522396

6107A2523068:رقم قطعة 02:رقم تجزئةسعداوي عبدالوهاب

0309A2526033:رقم اإلجتماعية تجزئةغيدة بن حكيم

07:رقم اإلجتماعية تجزئةجبار بن سهام
10A2528026

12:رقم قطعة 08:رقم اإلجتماعية تجزئةسعداوي عبدالوهاب
11A2528957

11A2530141لعبيدي قاسمي الشهيد حيعبدالمالك حكيم

11:رقم قطعة 01:رقم التحصيصبوساحة أحمد
13A2534932

14A2535521مركز العظائم امجبار بن حاتم

محل 57 موقع 56:رقم محلجبار بن تركي
15A2537948

06 رقم قطعة 02 رقم تحصيصبوساحة هشام
16A2538132

16A2538187العضائم ام مركزمحجوبي فاطمة

16A2538427لمبارك شوابنية حيمعمرية رفيقة

19A2542685ترقالت بلديةمنير مراخيالمخابز

11A2529654ترقالت بلدية-  مركز ترقالتحضرية شبوط

99A2515250ترقالت بلدية-  مركز ترقالتالساسي مومني

00A2515865ترقالت بلديةغيدة بوغرارة

09A2525750ترقالت بلديةالناصر عبد قدادشة

15A2537587قرماط مشتةعلي روابحية

10A2528549ترقالت بلديةضاوية بن حسينة

12A2532820مركز ترقالت بلديةمالة بن سلطان

16A2538128مركز ترقالت بلديةكالش أبوزيد

13A2534928المركزي الحيرابح عدودة بنمخابز

العظائم ام

العظائم أم

عامة تغذية

 نشاطات

أخرى

تارقالت

عامة تغذية

 نشاطات

أخرى

الكبريت واد



49 رقم الداموس وادي اإلشتراكية الفالحية القرية شارعصالح شنتة
02A2517585

03A2519133الكبريت وادي بلديةالضاوية برحال

02:رقم يحمل 01 تحصيص محمد مصباح حيكمال مماجي
13A2534667

2006A2521832:رقم مسكن وثالثون ثالثة حيمبارك مجرالو

12A2532350الداموس وادي قريةفتحي عناب

2112A2532408:رقم الداموس وادي قريةلعلى سيرين

06A2522240اإلستقالل حيالسعيد قمري

18A2541437الكبريت وادي بلديةالزهرة عزوني

19A2542196المركزي الحيبوناب الدين قمر

17A2539858عليا بن حيمراح صليحة

01A2517049محمد مصباح 01 رقم تجزئةبلفار زكية

17A2540567هللا زرايريةعبد الشهيد حيمرابطي هدى

18A2540867الكبريت واد 16:رقم الطريق بجانبداود توماريخدمات محطة

864المجموع

العظائم ام

الكبريت واد

عامة تغذية

أخرى نشاطات


