
العنوانالمسخر التاجر ولقب إسمالنشاط نوع البلديةالدائرة

15 رقم الحق عبد قويسم حيالحق عبد عيساوي

االرضي الطابق 121 الحصة الزعرورية طريق تحصيص 16 رقم و ط محاذيرشيد محامدية

 اهراس سوق مختار باجي نهج لخضر نصر بن

بوحجار طريق قطعة 55 تجزئةالمالك عبد بقاش

13 رقم حصة التجارية النشاطات منطقةلخضر قريشي

  اهراس سوق غلوسي حي نبيل بوعالق

228:رقم القطعة اللوز حي تحصيص الناصر نبيلي

02:رقم محل 10:رقم ف منطقة صالح برال سكن 680 حي مراد حساونية

 اهراس سوق فريتح الحاج صالح العقون

أفريل 26 حيحسان عطية

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

 اهراس سوق افريل 26 حيسعد قاطر

األرضي الطابق 02 رقم ألندي سلفادور نهج ياسين هللا ضيف بن

04 رقم الجامعي المركز السودة فطومةمجيد نصري

15 رقم الحق عبد قويسم تحصيصايمن سمار

اهراس سوق صالح برال حيفريد برينيس

15 رقم قادر العزيز عبد نهجثلجة بوطويل

التفاح جنان تحصيصالرؤوف عبد كركارين

04 رقم دمحم عوايجية نهجلطفي بلفاضل

نوار رباحي تجزئةالطيب عيون

االرضي الطابق 29 رقم رمضان عبان نهجصبري خوايجية

الشعبية الديموقراطية الجزائرية الجمهورية

أهراس سوق لوالية الصادرات وترقية للتجارة الوالئية المديرية

الصادرات وترقية التجارة وزارة

النشاط نوع حسب 2022 المبارك األضحى عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة: 01 جدول

أهراس سوق:  والية

مخابز

أهراس سوق أهراس سوق



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

 60 رقم الريفية الحصة تيفاش طريقدمحم زوايزية

ارضي طابق 95 حصة مسعود سيدي قطعة 209 تحصيصسليم مجامعية

04 رقم العربي عتارسية نهجالطاهر بوكلوهة

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

01 رقم صالح برال حيالغاني عبد دالجي

32 رقم قطعة 57 السفلي بوحجار طريق تحصيصياسين بوسيف

باديس بن الحميد عبد نهجوليد خذايرية

237 قطعة التفاح جنان تحصيصوفاء ماليكية

00 حصة سالم بن الرحمن عبد شارع العالوية حيالصالح دمحم خواللي

مسكن 1700 حيالكريم عبد جعفر

أكتوبر 17 حيعمار دايرة

01 رقم محل مسكن 456 حيهشام نجار

بوراس االخوة شارععلي يوزمان

عوادية اوالد االستاذ نهجالهادي دمحم رحموني

01 حصة بلقاسم حفصي شارع الحق عبد قويسم تجزئةعلي عايش

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

32 رقم ب منطقة صالح برال سكن 380 حيصالح فداوي

143 رقم الحصة الفتح تعاونية التفاح جنان تجزئةدمحم زاوي

التجارية النشاطات منطقة رشدي دوامرية

60 رقم الريفية الحصة تيفاش طريقرضوان زوجة مليكة عشيبي

األرضي الطابق محل 14 التجاري المركز سكن 440 حيالشريف طالبي

ايدير عيسات شارعمعمر قيدوم

يوسف زيغود نهجعادل شعبان

الوطني التحرير جيش 20عشرش بوعكاز

االولى المرحلة 01 رقم الحضارية المنطقة تحصيصنكاز مليكة

الجهوي المستشفى خلف تونس طريقلخضر دمحم شايب

دوجة تجزئةعادل معيوف

التفاح جنان سكن 300 حيمبروك ذوايبية

باولو تجزئة أفريل 26 حيمراد مصوبر

الرحمان عبد ورتي شارعالحميد عبد كوشاري

69 رقم الطيران محطة تحصيصالياس دمحم فاطمي

مخابز

أهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أهراس سوق



بوحجار تحصيصسالم بن زوجة سامية شرايطية

أكتوبر 17 حيهشام شمسة بن

تونس طريقسعيدة بوقشاية

التفاح جنان تحصيصفيصل دقيش

الرحمان عبد ورتي شارعرضا رافع

اإلستقالل ساحةنادية مرزوق نايت

الطاهر زراد نهجالصالح دمحم ضاوي

31 رقم القادر عبد األمير حيالطاهر دمحم نوري

لزهر شريط شارعالهادي دمحم رحالي

مختار باجي شارععزالدين رحالي

3رقم دزاير شايب شارعبوحفص زوجة زهية يونسي

طاهر زايدي نهج 03دمحم بشيش

رحامنة ارضيةالطيب بروك

ولعة تحصيصبوعزيز قاطر

اودان موري و لوممبا باتريس نهجي زاويةوفاء بشاني

ديارالجديدة حيسهيلة معمري

ويلسن الرئيسربح رياح

الطيب جبارالدين نصر مسمولي

مجردة تحصيص  عباس حاليمية

األول شطر مسعود سيدي تحصيصفتحي غليس

األول شطر مسعود سيدي تحصيصرفيق النوز عبد

القالة طريقالدين نجم ملوكي شافعي

 لولو حمة الفالح مغازة

لولو حمة حيرياض طواهرية

بشير وشيحاني الفيدائيين نهج زاويةعمار صيود

الطيران محطة تحصيصحمدي نكار

16 رقم سكنسكة 170 حيالقادر عبد يزة

عنابة طريقبوقرة زوجة حدة جوابلية

1 رقم العالوية حيكريمة لومايزية

النسيج مصنع فيرشيد ناجي

باولو تجزئةحسان رزاب

باولو تحصيصفتحي خذايرية

أهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أهراس سوق



القادر عبد واالمير بومعراف السبتي نهج زاويةوسيلة عباسي

بشير شيحانيعمار رواينية

أفريل 26 حيمبروكة مامين

 مهيدي بن العربي شارعالكريم عبد سعايدية

عميروش العقيد نهجحمزة مصوبر

الحق عبد قويسم تحصيص فلة بومعزة

الرحمان عبد ورتي نهجمهدي بناني

تيفاش طريق تحصيصرضوان ديح

سالم بن الرحمان عبد شارعحسان مصوبر

أفريل 26 حيسفيان كويفي

باولو تطوري مسكن 23 تحصيصطارق يشوي

09 عمارة سكن 275 حيزبير بولعراس

09 سكن 275 حيإسماعيل قواسمية

عميروش العقيد ونهج ممر تحصيصطارق رجم بن

 الطاهر زرادصالح دمحم ضاوي

بلعدودي أحسن نهجيوسف دبابي

لولو حمة حيوليد مناجلية

07 رقم يوسف زيغود نهجالمجيد عبد بولعراس

هيقو فيكتور نهج 40منصور بولعراس

لولو حمة حيالسعيد بوفاس

 األرضي الطابق الحق عيد قويسم تحصيصفريدة شلغاف

األرضي الطابق 187 حصة الثاني الشطر مسعود سيدي قطعة 261 الترقوي التحصيصصبري حفصي

(165:رقم دادة بن أرضية) النصر حي تحصيصفريد حفصي

09:رقم الطاهر دمحم دوايسية نهج و  الرحمان عبد ورتي نهج زاويةالصالح دمحم خاليفية

122 رقم الحصة القدس العقارية التعاونية التفاح جنان منطقةعادل خمري

األرضي الطابق الطاهر زراد نهج 8نذير دمحم خوالدية

األرضي الطابق بوحجار طريق القالة بإتجاه 20:رقم الوطني للطريق محاذيبالل خواللي

يوسف لطرش نهجعمار رجيمي

األرضي الطابق 01 رقم إدير عيسات نهجعادل زوايدية

األرضي الطابق قادر العزيز عبد نهجهللا عبد سطور

األرضي الطابق 14:رقم الحصة قطعة 57 السفلى بوحجار طريق تحصيصفؤاد نوري

أهراس سوق بوضياف بن أحسن دقيش حيوالفواكه للخضر الجملة سوق

أهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أهراس سوق



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

أ ط عميرات سليمان وبنهج 01 رقم الحدائق نهجرزقي سليم

- اهراس سوق-  خميستي دمحم شارعمراد النناش

عنابة/  أهراس سوق  16:  رقم الوطني الطريق على يطلبوساحة غزالي

232:رقم الحصة الثاني الشطر مسعود سيدي تحصيص رفيق النوز عبد

الزرقاء دياركمال بوخاري

الزرقاء ديارمبروك شمسة بن

لولو حمةالعزيز عبد شرني

لولو حمةالدين سيف جدار

لولو حمةحورية قاضي

صالح برالنذير ميسي

صالح برالحسان عمارة بن

صالح برالخليل لمناجلة

صالح برالسمير شنش

282:رقم الحصة االجتماعي التحصيص رشد ابن حيهشام رحمانية

282:رقم الحصة االجتماعي التحصيص رشد ابن حيمسعودة تهليل بن

282:رقم الحصة االجتماعي التحصيص رشد ابن حيفاروق ثاليجية

282:رقم الحصة االجتماعي التحصيص رشد ابن حيمراد دراغمة

صالح برالاحمد بلفاضبل

عمبرات سليمانحدى ثاليجية

عمبرات سليمانالطاهر دمحم ناجي

ن فرعو مولودالحميد عبد ماضي

فرعون مولودخليل عواشرية

أهراس سوق األول الطابق 1954 نوفمبر أول نهج وناس زعبوط

إبراهيم جديد بنPK 108  رشد ابن حي

توفيق سيرينفرعون مولود شارع

علي حمايديةشيحاني نهج 01

عمر بوغالمالقالة طريق

رشيد يلفوف.عنابة طريق

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

األرضي الطابق 15 رقم الحصة التجارية النشاطات منطقةالشريف دمحم لمناجلية

أهراس سوق

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أهراس سوق

أخرى نشاطات



282:رقم الحصة االجتماعي التحصيص رشد ابن حيدليلة عياد

األرضي الطابق 76 رقم الحصة التفاح جنان تحصيصالصافية غديري

األرضي الطابق 06 رقم تونس طريقعمر غراري

10 حصة الياسمين تعاونيةفوزي غالب

األرضي الطابق 66 رقم الحصة الطيران محطة تحصيصدمحم فاضل

66:رقم الحصة الحاجفريتح تحصيصالعيد دمحم فرحات

02 رقم محل 117 رقم الحصة التفاح جنان تحصيصحورية فرشاوي

صالح برال حيدمحم فروري

األرضي الطابق سالم بن الرحمان عبد نهجالدين خير فطار

اهراس سوق االرضي بالطابق 50 رقم الحصة منصور بهيجي تحصيصالطيب دمحم فطار

األرضي الطابق مختار باجي نهجاسكندر قاضي

األرضي الطابق 01 رقم قطعة التفاح جنان تحصيصهشام قديري

223:رقم األولى المرحلة األولى المنطقة تجزئةعزيز قواسمية

05:رقم محل غلوسي حيسلميان قوراي

األرضي الطابق 05 رقم محل غلوسي سكن 38/300 حيدمحم بوعشة

األرضي الطابق فرعون مولود نهجالطاهر دمحم بعداش

األرضي الطابق 62 جرقم منطقة صالح برال مسكن 680 حيمبارك دايرة

األرضي الطابق 99 حصة الطيران محطة تحصيصبدري خاليفية

06 رقم هيقة فيكتور نهجعامر برانسية

السفلي الطابق 03 رقم ب مدخل 32 عمارة سكن 1700 حيصالح دريفول

األرضي الطابق 01 رقم إيدير عيسات نهجعلي سناني

17رقمك لزهر شريط نهجحورية سوداني

األرضي الطابق (ب) قدم مكرر 137:رقم الحصة أمتداد طاغست نهج 32سعيدة شابية

51:رقم الحصة القادر عبد مزارة تحصيصفتحي شخماية

06:رقم خلدون ابن نهجبدرالدين شدادي

أ ط 264 رقم الحصة الثاني الشطر الزعرورية ط  مجردة تحصيص 16 رقم و ط محاذيأوسامة شفرور

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

أهراس سوق أهراس سوق

أخرى نشاطات



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

نقلأسامة 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

1954 نوفمبر أول شارعجالل زواتنية

01 رقم احمد خضراوي حيفطيمة معلمي

3 رقم المستقبل حي تجزئةدمحم بوعالق

المستقبل حيالجودي بوسعادة

22 رقم حنين المسماة العقارية التعاونية فريدة جميل

1954 نوفمبر أول شارعهشام حميداني

السعادة حي تجزئةهشام قرقاح

سدراته 1945 ماي 08 شارعالعيد محجوب

.سدراتة بلدية  شرق جنوب بجانببديعة مراد

النصر حي 12:رقم المنطقة اإلجتماعية تجزئةخميسة بركاني

أحمد خضراوي حيياسين حفصة بن

السعيد عبيد حي الريفي التبادل مركزحكيمة طباخ

السوفي صالح. شارعالسالم عبد رحيوي

11: رقم الحصة السعادة حي تجزئةعمارة ملولي

المستقبل حيالسعيد حجاب

07 رقم قطعة التوفيق العقارية التعاونيةأحسن عثماني

(النصر حي) 12:رقم المنطقة االجتماعية تجزئةفاتح فنطازي

أحمد خضراوي حيياسين زيدي

البيضاء عين طريقهشام بروقي

أهراس سوق أهراس سوق

سدراتهسدراته

مخابز

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



اإلستقالل شارعحميد هباشي

اإلستقالل شارعجمال أونيسي

68:رقم السعادة شارعسمير مرايحية

32:رقم قطعة النصر حي 12:رقم منطقة اإلجتماعية تجزئةمنصف شعبان بن

02:رقم محل K مدخل سكن 200/1000 حيبوجمعة رحاب

نوفمبر اول شارععمار بوروبي

1945 ماي الثامن شارعربعية لوناس

السلم شارععبدهللا مقيدش

01:رقم محل 20:رقم البيضاء عين طريق 02:رقم التحصيصعبدالعالي عون

02 رقم المحل أحمد خضراوي حيسهيلة قاسمي

السوق حيالطيب يونسي

أحمد خضراوي حيخليفة عثماني

الكرمة عين حيبوقارش منصوري

السعادة حي تجزئةمولدي بوخنفرة

احمد خضراوي حيامال غراب

الشهداء حيسفيان يحي

احمد خضراوي حيالنور عبد بلوطار

روكاز مشتةالقادر عبد رياني

05 رقم محل سكن 200.760 حيعلي رحاب

البيضاء عين طريق 02:رقم تجزئةحنان بلوطار

04 رقم قطعة اإلزدهار العقارية التعاونيةعزالدين يحي
طلبة عين مشتةعثمان بعارة

خميستي دمحم حيعلي شوية بن

األرضي الطابق 178 رقم القطعة 01 رقم الجديدة الحضرية المنطقةعبدهللا رحايلي

121 رقم قطعة 12 رقم اإلجتماعي التحصيصدمحم قجوح بن
السوفي صالح. شارعالسالم عبد رحيوي

السوفي صالح شارعدمحم حدادي

السوفي صالح شارع على يطليوسف بلهوشات

االستقالل شارعتوفيق زناتي

السوفي صالح شارعالصيفي بوخضرة

السعيد شرفي شارعالجودي رحاحلي

33 رقم السوفي صالح شارعحمانة وناسي
02:رقم الخانة السوفي صالح حي المغطى سوقعادل بركان
السوفي صالح شارعرضا بولوح

السوفي صالح شارعأمين دمحم صيفي بن

سدراتهسدراته

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



ركاز المسمى التحصيصالعايش عوالب

باديس بن الحميد عبد نهجخميسي اونيسي

الشهداء شارععبدالوهاب عوالب

05:رقم مسكن 60 حيالدراجي قوادرية

االستقالل شارعالبشير دمحم غناي

91:رقم السعيد عبيد حينورالدين مباركي

95 رقم السعيد عبيد حي سكن 145 حيعصام رزايقية

المستقبلمنصف ماضي

السعيد عبيد حيبوزيان قناوي

1960 ديسمبر عشر الحادي شارعأمير بوساحة

95 رقم الفداء شارعواحمد دمحم موفق

البيضاء عين طريق المستقبل حيحيدر قاسمي

1945 ماي الثامن شارعدمحم الشريف

المستقبل حيطارق الشريف

1945 ماي 08 شارعفوزية غباش

1945 ماي 08 شارعمكرم غنام

أحمد خضراوي حيالدراجي بومعراف

01 رقم المحل 11 رقم القطعة المستقبل حي تجزئةبدرالدين رقاشي

11:رقم قطعة المستقبل حيفاروق ذياب

أحمد خضراوي حينبيل بلوطار

المدينة وسطمنيرة عبيد

السعيد عبيد حي الريفي التبادل مركزحكيمة طباخ

سدراتة المعلمين حيدمحم هباشي

1945 ماي 08 شارع وسيم قاسمي

28 رقم قطعة (النصر حي) 12 رقم منطقة اإلجتماعي التحصيصالربيع عثماني

ب 56 رقم قطعة 01 رقم الجديدة الحضرية المنطقةعادل سهيلي

االرضي الطابق الكرمة عين حيبوبكر مراحي

05 رقم قطعة 2000 أفاق العقارية التعاونيةمحسن مناصرية

بلغيث سيدي الثانوي التجمعنذير بلقيدوم

نقلياسين درغال

08:رقم ب 01 مدخل مسكن 480/100 حيسمير غراب

الصغير دمحم سدراتي حيمليك عبيدي

السوفي صالح حيفاتح بوبكر

خميسة بلديةالحكيم عبد بلهوشات خميسة

سدراتهسدراته

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



.خميسة بلدية 12 رقم 1954 نوفمبر 01 ساحةالمانع سمارة

خميسة بلدية 06 رقم محل بومدين هواري نهجفؤاد بوجالل

.خميسة بلدية 12 رقم 1954 نوفمبر 01 ساحةبلعيد سمارة

.خميسة بلدية  االشتراكية القريةبوجمعة جاليلية

06 رقم الطيب بلهوشات شارع الجديدة العمارات حي حمزة برايكية

.خميسة بلدية 10 رقم محل بومدين هواري نهجنذير بوجالل

05:رقم حاليا بومدين هواري شارعبوجالل مهدي

11:رقم قطعة تكفاريناسجاليلية شريفة

سلطان عين الريفي التبادل مركزجبار ضيف

سلطان عين الطلحي  ضيف ابتدائية بمحاذاة 02 رقم موقع 05 رقم محلفاتح مراحي

سلطان عين بلدية قطع 10 االجتماعية التحصيصرمزي شعباني

سلطان عين بلديةبوديسة خليفي

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

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

مداوروش بوعلي االخوة شارع الكريم عبد بوتمجت

مهيدي بن العربي حي الدين بدر مالك بن

لغرور عباس حي سمير عبابسية

مداوروش بلدية سدراتة–  مداوروش الوطني الطريق حي(العائلة خبز) بوشارب ت ش

لغرور عباس حينصير بشيحي

مداوروش بلدية محتالي االخوة حي العلواني سمايلي

محتالي اإلخوة حيإبراهيم بوشارب

أحجر عين مشتةالزين مراجي

04 رقم يحمل 01 رقم األجتماعي تجزئةأمال بوناب

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

قدران مشتةباقي مزري

145 رقم حصة 1945 ماي 08 تحصيصالعربي عديد بن

أخرى نشاطات

أخرى نشاطات

خميسة

سدراته

سلطان عين

مداوروشمداوروش

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



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

لغرور عباس حينورالدين غرزولي

علي عاشوري حيإسماعيل بوشارب

بوعالق دمحم حيتوفيق بروك

02:رقم الحصة 1945 ماي 08 تحصيصالدين نور مرابطي

علي عاشوري حيعادل خنفوسي

01:رقم صالح ماجرالو حيحسين حاجي

علي عاشوري حيحميد بوشارب

02:رقم محل (المدينة وسط) البريد شارعأحمد عطوط

لغرور عباس حيجالل زروالي

64 رقم قطعة 104 اإلجتماعي التحصيصالحميد عبد بارة

04 رقم قطعة 01 رقم اإلجتماعي التحصيصنبيل فارح

11 قطعة بوخرشوفة اإلخوة حيأيمن جالبي

عمر جبار حيسفيان عزوني

.مداوروش الوطني التحرير جيش شارع 08الباهي  مصباح

.مداوروش المدينة وسطأحمد  ربايعية

مداوروش بلدية سدراتة طريق 45 ماي 08 تجزئةمراد قاسمي

.مداوروش الوطني التحرير جبهة حيالدراجي  هوام

94 رقم يحمل 435 علي منزر حيمراد لعايب

B محل 29:رقم المعلمين حيبالل مصباح

الوطني طريقأحمد طالب

تبسة طريقيوسف واعلي

الوطني التحرير جبهة حيبومدين دراجي

مداوروش بلديةواعلي دمحم واعلي

05:رقم اإلجتماعي التحصيصرشيد هوام

الوطني طريقفؤاد معمري

الحواس سي شارعشريفة غرابة منزل

الجمهورية شارعفاتح شرفي

الثاني اإلجتماعي التحصيصحمزة بركان

المغطاة السوق بمحاذاة المدينة وسطالياس فارح

علي عاشوري حيمحسن بلحسن

عمر جبار حيرشدي ذيب

مداوروشمداوروش

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



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

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

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 بلدية العربي بديار شارعأسامة عمارنية

المراهنة– قطعة 283 تحصيصأمينة رحالي

 المراهنة–القادر عبد االمير حصيصمكرم بريكي

المراهنة بلدية 05 رقم الحصة عمر لشقر تحصيصشكري حمزاوي

المراهنة بلديةكريم عمايدية

المراهنة بلديةصالح خضراوي

المراهنة بلدية 202 رقم حصة قطعة 283 تجزئةفطيمة مليكي

المراهنة بلدية - 05:  الحصة القادر عبد األمير تحصيصبالل خذايرية

أخرى نشاطات

تيفاش

الراقوبة

مداوروش

المراهنة

مداوروش

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

المراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المخابز



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

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

المراهنة 116: رقم حصة عمر لشقر تحصيصحاتم بوغدير

المراهنة أ/ط 81 حصة عمر لشقر تحصيصسمير عبداوي

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

المراهنة  - 124: رقم حصة عمر لشقر تحصيصمنجي فراحنة

المراهنة بلدية العربي بديار شارعهالل خذايرية

المراهنة بلدية الفاضل جواد شارعفريد بورزقة

المراهنة بلدية 66 رقم حصة قطعة 283 تحصيصعمار سخري بن

المراهنة 03 رقم محل 04 قسم قطعة 283 تجزئةرضى جوايدية

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

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

المراهنة بلدية 18 رقم حصة قطعة 283 تحصيصصبري تاليلية

المراهنة بلدية 176 رقم الحصة قطعة وثمانون وثالث مائتان تجزئةدزاير سيساوي

المراهنة األرضي الطابق 133 رقم الحصة قطعة 283 تجزئةصدام شابي

المراهنة بلدية 02 /175 االجتماعية تجزئةالوهاب عبد برازقية

المراهنة 85 رقم عمرحصة لشقر283 تحصيصصالح بوكبوط

المراهنة 168 رقم حصة بشير بوعالق تجزئةحسان جواد

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

المراهنةالياسمين نسيم

المراهنة بلدية    الشريف دمحم بوهنشير

األرضي الطابق 221 رقم الحصة بشر بوعالق تحصيصبوعالق فتحي

82:رقم الحصة بشر بوعالق تجزئةرقاينية جمال

36:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةقبايلي شكري

األرضي الطابق 191:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةشابي عثمان

حسين راهم حيوحيد ذيب

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

فرج سيدي–  البرج مشتةدمحم قلداسني

فرج سيدي

المراهنةالمراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



 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

االرضي الطابق 09:رقم القطعةبخوش صبري

87:رقم الحصة البرج تحصيصبولبدة منجي

ويالن بلدية بوكبشبوعزيز عبود بن

ويالن بلدية بوكبش مشتةرمانة دريدي

.ويالن األرضي الطابق بوكبش السكاني التجمعحدة دريدي

ويالن بلدية مركز بويالن المزدوج الطريق 03 رقم محلالعياشي ضيفي

 ويالن بلديةمراد  قواسمية

ويالن بلدية لمكيمن مشتةصالح مرايسية

ويالن بلديةعمر عبود بن

ويالن بلديةسهام عباد

ويالن بلديةسمير عبود بن

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  64 رقم يحمل حصة 114 االجتماعي التحصيصمختار زينات

فلسطين شارعزواوي ميلود

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المخابز

فرج سيدي

ويالن

أخرى نشاطات

المراهنة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

بوحوش بئربوحوش بئر



مركز بوحوش بئردايرة مالك

01 مكرر 07 رقم محل 14 رقم القطعة 03 رقم التجزئةالرؤوف عبد كرميش

.الزوابــي بلديــة بوساحة زاوي حي الرجمان عبد حشيشي

الزوابي بلدية  تاقوفت مشتةالعيد رواق

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

قطعة 60 صالح ثليجان تجزئةنذيرة شايب

سينور عينبديعة غنية ركاب

سينور عين المعلمين حيابراهيم رواينية

 المشروحة علي صيد نهجدمحم جالبي

حسين ناصري تحصيصالشريف حمدي

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

برنان مشتةفاطمة بوكحيلي

األرضي الطابق لطرش يوسف نهجأوسامة عياري

المشروحة  سنور عينالحكيم عبد عتيق

المشروحة بلدية وسطاسامـــة عياري

األرضي الطابق الثالث الشطر حسين ناصري تجمع تحصيصمريم توشان

األرضي الطابق 04 رقم الحصة براهيم سيدي تحصيصخضرة مشايرية

سينور عينعمير ساليمية

المشروحة بلدية وسطعصـــام مفتاح

سينور عين قطعة 100 تجزئةحسين حاجي

مبروك جبران شارعأحمد شايب

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

الزوابي

الويدان سافل

أخرى نشاطات

المخابز

بوحوش بئربوحوش بئر

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المشروحةالمشروحة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



حسين نصري شارعربح لعجايلية

المقاومة شارعليامين مفتاح

سينور عين 84:رقم حصة الزين أحمد بوغاني تجزئةفوزي عتارسية

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

سينور عين 16 رقم الوطني الطريقفريد زاهد

االرضي الطابق 06:رقم قطعة المقاومة نهججالل صوايفية

االرضي الطابق 16:رقم الوطني الطريق بمحاذاة الخدمات محطةأمين دمحم حمايدية

05 رقم محل حسين نصري نهجمصطفى مباركي

سينور عين قطعة 100 الزين أحمد بوغاني تحصيصنبيل صيد

سينور عين رزقون مشتةكريمة بلفاضل

(76:رقم قطعة) مسعود بكاكرية تحصيصسامية عواينية

نوفمبر اول شارعالغاني عبد مانع

سينور عين االرضي الطابق 16 رقم الوطني الطريقنبيل مسطور

سينور عين بلدية أحمد أتراي

سينور عين األرضي الطابق 30:رقم الحصة 16:رقم الوطني الطريق مفترقحسين عجايلية

سينور عين االرضي الطابق 28 حصة وناس عتارسية تحصيصكلتوم بريك

نقلالوهاب عبد حديدي

حسين ناصري نهجوليد عمامرية

نقلالهاني بومعزة

األرضي الطابق اإلشتراكية لقريةسوالف مامين

االرضي الطابق البطيحة 206:رقم االشتراكية الفالحية القريةجفافلية ماهر

.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

الحنانشة بلدية البطيحة االشتراكية القريةجميلة دوايدية

بالحمري الكائن الريفي التبادل مركزدايرة فريد

الحنانشة 01 رقم حصة قطعة 71 االجتماعية تجزئةمولدي خذايرية

البطيحة 128:رقم اإلشتراكية قريةالخير أم عباسي

189:رقم أرض قطعة الكلبة مرقد المسمى المكانعبدالقادر جوامع

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المخابز
الحنانشة

المشروحةالمشروحة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



92:رقم باب اإلشتراكية قريةمسلتي سعد

07:رقم المحل البلدي الحرس مقابلعلمي القادر عبد

دمحم 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

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 الباجتماعية التجزئة عمارة مناجلية

.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 دمحم 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 بلديةلطفي دمحم دايرة

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

الفدان مدرسة الفدان مشتةدمحم سبوعي

الرحبة قطعة سبعون تجزئةصافي بن إدريس

األرضي الطابق 27 رقم الحصة الرحبة قطعة 70 التطوري التحصيصعلي عرجون 

 الزانة عين بلدية ضياء أوالدعمار صافي بن

الزانة عين بلدية المواجن مشتةبلعيد ضو بن

 الزانة عين بلدية 106 رقم بومدين هواري تحصيصأمال لطيف بن

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

المخابز

دريس أوالددريس أوالد

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

الزانة عين

الحنانشة

المشروحة



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 بلديةالصالح دمحم حمايدية

الزانة عيناليامين علوش بن

01:رقم محل التجاري المركز موقعدواودة عبدهللا

. الحدادة بلدية -  21 الحصة أوت 20 تحصيص المجيد عبد حمزاوي

الحدادة 93 السكن مقابل االشتراكية القريةالدين عز حاجي

  الحدادة بلدية االرضي الطابق تطوري سكن 50 حيتوفبق مليكي

 الحدادة بلدية تطوري سكن 50 حيسفيان غريس

الحدادة بلدية 116 رقم الحصة 1954 نوفمبر اول تجزئةدمحم عرباوي

الحدادة- لوحيشي بير عياد فج مشتة جميلة كرايمية

   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 بلدية 01 رقم كشك بشير محنان

 الحدادة عياد فج مشتةاحسن كرايمية

 الحدادة–    اوت 20 تحصيصالنوي بريك

 05رقم 1954 نوفمبر اول تحصيص   الحدادةمنير عرعار

فغنات مشتةالكريم عبد نصري

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

130 رقم قطعةروابحية فتيحة

بلدية  االشتراكية القرية حيالطيب صياد

نقلالصالحة صياد

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

لخضارة 31 رقم حصة  ابراهيم مباركي تحصيصفيصل رحامنية

الخضارة – 12:  رقم الحصة قطعة 50 تحصيص يوسف بوعرقوب

لخضارة- 55رقم حصة ابراهيم مباركي تجزئة فتحي رحامنية

الخضارة 53 رقم الحصة 01/170 االجتماعي التحصيصقواسمية المكي

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

دريس أوالد

الزانة عين

الخضارة

الحدادة الحدادة

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

المخابز

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



لخضارة 80 رقم الحصة ابراهيم مباركي تحصيص محمود عمايدية

لخضارة ابراهيم مباركي تجزئة رشدي عمايدية

  18 حصة األرضي الطابق الخضارة بلدية فيصل عمايدية
لخضارة 18 بلدية:  رقم المجمعناجي قواسمية

 الخضارة بلدية الهادي قواسمية

76:رقم حصة إبراهيم مباركي تجزئةتباسي مراد

32:رقم الحصة قطعة 50 تحصيصعرقوب عادل

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 الكاف رأس مشتةفيصل  صميدة

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

تاورة لخضر جوع بن

1954 نوفمبر اول حيعلي سيد مبروك فداوي

تاورةرضا قراوة

بناني تجزئةدمحم ضوافلية

06:رقم 33 (1) شرق تاورة فردية حصص تجميعزليخة بوكحيلي

04:رقم الحصة الزعرورية طريق مفرزة فردية حصص تجميعبريزة موساوي

55 أوت 20 حيدمحم خالدي

األرضي الطابق 84 الحصة قطعة 92 إبراهيم طيبي مفرزة فردية حصص تجميعالعزيز عبد حمادة

22 رقم الحصة قطعة 24 رقم (I) غرب تاورة فردية حصص تجميعشكري شوشان

142 رقم 54 توسيع نوفمبر أول تحصيصفتيحة براكتية

51 رقم القطعة قطعة 86 اإلجتماعي التحصيصالصادق حجاج

البطوم مشتةأمين دمحم قواسمية

05 رقم محل قطعة 59 البناني الفردية الحصص تجميعرضا نصايبية

01 رقم محل 16 رقم  حصة 54 نوفمبر أول تحصيصفيصل دربال

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

تاورةتاورة

المخابز

الخضارة

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

الحدادة

مؤمن أوالد

 خضر عامة، تغذية

وفواكه



االرضي الطابق المقبرة نهجخولة شعالن

البطوم مشتةرمضان غالية بن

فرعون مولود حيعلي دمحم دريدي

82: رقم حصة 1955 اوت 20  السطحة حيرشدي خوايجية

80 رقم حصة توسيع 54 نوفمبر أول تحصيصهشام طبيب

.تاورة 1955 أوت 20 حيالشريف هوشاتي

تاورة بلديةصالح شعالن

تاورة بليدة وسطيوسف عامري

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

العمراني المحيط خارجمسعود جريدي

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 دمحم بعايطية نهجقلعي مراد

باديس إبن شارعحراوبية عماد

البطوم مشتةسيساوي زعرة

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

تاورة 1955 أوت 20 حيأسامة قلعي

نقلالكريم عبد سنوسي

نقلحكيم معارفية

الدردورة مشتةسمير عباس

الطيب دريسي شارعمراد بوعيش

الزعرورية بلديةنورالدين علوش بن

تاورةتاورة

الزعرورية

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات



طمطماط مشتةبولعراس جلولي

الزعرورية بلديةهللا عبد عمامرة

الزعرورية بلديةالسالم عبد شابي

44:رقم الحصة قطعة 27 مفرزة فريدة حصص تجميعخميسي ليلي

81:رقم الوطني طريقالنوي مساعدية

الصرية مشتةيوسف قداش

األرضي الطابق مركز الزعروريةعنتر نصايبية

255:رقم الحصة الوطني التحرير جيش شارعمبروك حليمي

األرضي الطابق القرية وسطوفاء براحلية

255:رقم المدينة وسطالعياشي دربال

االرضي الطابق 64:رقم الحصةرمانة بلفاضل

الدريعةمصطفى صالحيالمخابز

 الدريعة بلديةوريدة عقون

الدريعة بلدية 1954 نوفمبر 01 تحصيصالعياشي لعقون

الدريعة بلدية مادور مشتةسماح فريحة بن

 الدريعة بلدية صالح مرابطين

 الدريعة 1954 ماي 08 تحصيصحبارة نوار بن

الدريعة بلديةعمار مزاهدية

براهمية هللا عبد حيجاليلية حورية

12:رقم المدينة وسط واحد التفاح جنان حيلعقون مهدي

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

120 رقم(قطعة 126) 01 الجنان االجتماعي التحصيصعنتر الشريف

العظائم أم بلديةدمحم لوح

العظائم ام بلديةالدين عماد بوعكاز

العظائم ام بلدية 02 رقم البلدي التحصيصموسى سعايدية

العظائم ام بلديةصبري سعايدية

.العظائم أم بلديةالرحمان عبد  زاوي

العظائم أم بلدية 50 رقم قطعة 02 رقم تجزئةالجمعي زبيري

.العظائم أم بلديةمصطفى  تومي

العظائم أم بلدية 01 رقم تجزئةالدين جمال  جبار بن

العظائم أم بلديةزلفى  جبار بن

تاورة

الزعرورية

أخرى نشاطات

المخابز

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

العظائم أم

الدريعة

العظائم أم



العظائم أم بلدية 08 رقم االجتماعي التحصيصعمار جبار بن

.العظائم أم بلدية 11 رقم قطعة 01 رقم تحصيصعايدة بوناب

العظائم أم بلديةلعماري بوتمجت

 العظائم أم 03 رقم اإلجتماعي التحصيصالكريم عبد غيدة بن

33 رقم قطعةلزهر زاوي

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

ترقالت بلدية-  مركز ترقالتحضرية شبوط

ترقالت بلديةغيدة بوغرارة

ترقالت بلديةالناصر عبد قدادشة

مركز ترقالت بلديةمالة بن سلطان

 ترقالت بلديةحسينة ضاوية بن

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

الكبريت واد

أخرى نشاطات

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

أخرى نشاطات

أخرى نشاطات

العظائم أم

 خضر عامة، تغذية

وفواكه

تارقالت
 خضر عامة، تغذية

وفواكه

672المجموع

العظائم أم


