
 حسب نوع النشاط2021قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد الفطر المبارك : 01جدول 

العنوانالمسخر التاجر ولقب إسمنوع النشاطالبلدية الدائرة

أكتوبر 17 حيعمار دايرة

15 رقم الحق عبد قويسم حيالحق عبد عيساوي

143 رقم الحصة الفتح تعاونية التفاح جنان تجزئةدمحم زاوي

15 رقم الحق عبد قويسم تحصيصايمن سمار

23 محمود رباحي ورثة تحصيص الحدائق وادي نهجنوار بوجالل

32 رقم ب منطقة صالح برال سكن 380 حيصالح فداوي

االرضي الطابق 55 رقم القطعة االولى المرحلة االولى المنطقة تحصيص الدينتقي بعرور

 اهراس سوق افريل 26 حيسعد قاطر

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

04 رقم الجامعي المركز السودة فطومةمجيد نصري

االرضي الطابق 29 رقم رمضان عبان نهجصبري خوايجية

اودان موريس نهج 05 ياسين هللا ضيف بن

 الرحمن عبد ورتي نهجحسان حزام

04 رقم العربي عتارسية نهجالطاهر بوكلوهة

 60 رقم الريفية الحصة تيفاش طريقدمحم زوايزية

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

237 قطعة التفاح جنان تحصيصوفاء ماليكية

01 حصة بلقاسم حفصي شارع الحق عبد قويسم تجزئةعلي عايش

بوحجار طريق قطعة 55 تجزئةالمالك عبد بقاش

07 رقم السفلى بوحجار تحصيصفتحي شايب

الثاني الشطر الزعرورية طريق قطعة 169 مجردة تحصيص 16 رقم و ط محاذيحمزة بريكي

 العالوية حي سالم بن الرحمن عبد نهجمبروك غليس

التفاح جنان تحصيصالرؤوف عبد كركارين

مسكن 1700 حيالكريم عبد جعفر

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

الشريف ملوك نهج 03 الصالح دمحم خواللي

01 رقم محل مسكن 456 حيهشام نجار

الزرقاء واد شارعلمياء بوغاني

01 رقم صالح برال حيالدين نور خليف بن

12 رقم القادر عبد االمير و بومعراف السبتي نهجي زاويةالدين بدر غليس

سوق أهراس

مخابز

سوق أهراس

سوق أهراس:  والية



22 رقم العربي عتارسية شارعالطاهر بلومي
02 رقم العربي عتارسية شارعغنية بلومي
151 حصة 02 مجردة تجزئةبوعالم بليلي
س و ص سكن 200 صالح برال حيحسان عمارة  بن

16:رقم حصة صالح ذيب شارع 08 الغابات حماية ديوان تجزئة هشام هللا عبد
18:رقم ولعة تحصيصالعربي تركي بن
111:رقم حصة ترقوي سكن 160 رشد إبن حيخميسي تهليل بن

112:رقم حصة االرضي الطابق تطوري سكن 160 رشد ابن حيعيسى تهليل بن
مسكن 108 حيمسعودة تهليل بن

العزيز عبد دريسي نهج 18فيصل جوة بن

رحامنة تحصيصعزالدين خالد بن

السفلي الطابق القادر عبد االمير ونهج الجزائر ونهج خميستي دمحم نهج زاويةالدين خير بوبعيجة

التجارية النشاطات منطقةعماري بوترعة

حويتم خوالدية نهج 14سمير بوجردة

سالم بن الرحمان عبد شارع العالوية حيكمال بوعشة

أهراس سوق 20 رقم الوطني التحرير جيش نهجعيشوش بوعكاز

لوممبا باتريس نهج 37أحمد بوعون

ويلسون الرئيس نهج 30الدين عز بوعيطة

االرضي الطابق 03 رقم محل أ الحصة عنابة طريقلمين دمحم بوعيطة

أ 03:رقم 30 عمارة مسكن سبعمائة و ألف حيصابر بوفاس

االرضي الطابق 07:رقم الحصة (ZAC) التجارية النشاطات منطقة تحصيصالصالح دمحم بوقرة

نوار رباحي تحصيصجنات جاليلية

48:رقم الحصة رشد إين تجزئةلخضر دمحم جاليلية

االرضي الطابق 290 رقم الحصة رشد ابن االجتماعي التحصيصفاطمة جميل

األرضي الطابق A 08: رقم العابد بوثليجة نهجمنال جويمع

األرضي الطابق 04:رقم محل تساهمي سكن 144 حيالناصر حاجي

النسيجية الصناعات معمل  باولو حيرشيد حاجي

08 رقم طرابلس شارععزيز حراث
األرضي الطابق ترقوي سكن 160 رشد ابن حيبريزة حفصي

(165:رقم دادة بن أرضية) النصر حي تحصيصفريد حفصي
220/89 صالح برال سكن 380/ عشرون و مائتان حيزهرة حفيظ

03 رقم الحصة ج منطقة (صالح برال) سكن 380 حي محياوي شرفة
االرضي الطابق التجارية النشاطات منطقة تحصيصرشدي دوامرية

سكن 160 رشد ابن حيمنية دوايبية

األرضي الطابق 93 رقم الحصة (حصة 127) 02 الشهيد حي تحصيصخالد دوايسية

12 رقم ويلسون الرئيس شارعفضيلة دوايسية
تيفاش طريقرضوان ديح

سوق أهراسسوق أهراس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



60:رقم حصة الثانية الحضرية المنطقة 03:رقم تجزئةعقيلة ذوايبية
إمتداد بوحجار طريق قطعة خمسون و خمسة تجزئةحسين ذويبات

القالة طريقالعزيز عبد ذويبات

مختار باجي نهج 22مراد راافع

رحامنة أرضيةبرحايل رجيمي

االرضي الطابق مختار باجي نهج و مجردة طريق زاويةالدين خير رحال

مختار باجي نهج15الدين عز رحالي

لزهر شريط شارعالهادي دمحم رحالي

11 رقم مراد ديدوش شارعلطفي رحموني
باولو تجزئةحسان رزاب

13:رقم اللطيف عبد حريرش شارع الرئيسي التجاري المركزالحميد عبد زرقين
16 رقم الوطني الطريقمريم زعبوط

قطعة 290 االجتماعي التحصيص وعدهللا عين حيحليم زعالني

ولسون الرئيس حيسمير زعالني

05 رقم الحصة قطعة 57 السفلي بوحجار طريقمختار زعالني

قطعة 290 التجزئةاإلجتماعية وعدهللا عين حينورة زعيمش

01 رقم محل ب مدخل 07 عمارة RHP سكن 700 حيالصادق زغداني
(F) (ر) مدخل 40 عمارة CNEP مسكن 578 حيشوقي باهي

اللطيف عبد حريرش شارعدمحم بدايرية

األرضي الطابق 4-3-2-1: رقم ب مدخل 01 عمارة لولو حمه سكن 36 حيعبدالعزيز بروك

األرضي الطابق 05 رقم اللطيف عبد حريرش نهجنوري بشار

01:رقم حصة االرضي الطابق ترقوي سكن 160 رشد ابن حيحسين سالم بن

51:رقم الخانة بلعبودي أحسن المغطى السوقالعابدين زين كشرود بن

األرضي الطابق 02:رقم( د )مدخل 15 عمارة سكن 1700 حيياسين بوسنة

04 رقم هيقو فيكتور شارعنصرالدين بوسهوة

09:رقم الحصة األرضي الطابق 02:رقم الحضرية المنطقة 01:رقم تحصيصالباسط عبد بوعالق

األرضي الطابق 06 رقم د مدخل 20 ع سكن 1700 شارعتوفيق بولبدة

األرضي الطابق C01 رقم قطعة 283 تحصيصشكري تاليلية

األرضي الطابق CNL مسكن 200 صالح برال حيماهر جفافلية

األرضي الطابق 05 رقم ب 31 عمارة أحمد دراعية حيحسن حفصي

أهراس سوق بوضياف بن أحسن دقيش حيوالفواكه للخضر الجملة سوق

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

 سيساوي منير 07:رقم مجردة تحصيص 16:رقم الوطني طريق

 جعفري العيد 65:رقم حصة فريتح الحاج تجزئة

123رقم حصة الثاني الشطر الزعرورية طريق169: رقم قطعة مجردة تحصيص 16 رقم و ط محاذيخاليفية جالل

30:رقم عميروش العقيد نهجسيل بن أنور

سوق أهراسسوق أهراس

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



األرضي الطابق الثانية المرحلة األولى المنطقة تحصيصعوادي زوليخة

 مرايسية رشدي 73:رقم امتداد المياه خزان تحصيص

األرضي الطابق 52 رقم عميرات سليمان شارعثاليجية حدي

PK 108  رشد ابن حيإبراهيم جديد بن

فرعون مولود شارعتوفيق سيرين

شيحاني نهج 01علي حمايدية

القالة طريقعمر بوغالم

. عنابة طريقرشيد يلفوف

02:رقم أ 21 عمارة مسكن سبعمائة و ألف حيالصغير دمحم مسان

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

07:رقم اإلستثماري طاغست مجمع تحصيصخميس البدادي

02 رقم القادر عبد األمير نهج و الجزائر نهج زاوية المدينة وسطالرزاق عبد الزيات

األرضي الطابق هيقو فيكتور نهجعدنان سالم أوفلة

الوطني التحرير جيش شارع18بلقاسم هللا عبد أوالد

175 رقم الحصة اللوز حي تحصيصالدين عز أوبلي أيت

عنابة طريق 2000 شطر التساهمي اإلجتماعي السكنوردة أوبلي آيت

81:رقم حصة الثانية الحضرية المنطقة 03:رقم تحصيصمبروك بابا

35:رقم محل 03 موقع صالح برال حيهندة باشا

األرضي الطابق 12 رقم بلعبودي أحسن نهجالرحمان عبد حزازي

االرضي الطابق 197:رقم حصة الحق عبد قويسم تحصيصاالسالم نور إسكندر بلعورة

01 رقم ب مدخل رشد ابن سكن 251 حيالطاهر دمحم سلطان بن

21 رقم الحصة قطعة 57 السفلي بوحجار طريقنذير بوسعادة

02 رقم صالح ذيب نهج 13 رقم الحصة الغابات لحماية الوطني الديوان تحصيصأمين دمحم حاليمية

األرضي الطابق حصة 261 الثاني الشطر الترقوي مسعود سيدي تحصيصبسمة سالم بن

األرضي الطابق 01 رقم باب د مدخل 20 عمارة سكن 1700 حيالدين رؤوف هللا بوعبد

االرضي الطابق 61:رقم الحصة الطيران محطة تحصيصحياة عالق بن

20:رقم 04 عمارة المهني للتكوين الوطني المعهد من بالقرب 16:رقم و ط سكن 170 حيسمير حناشي

07:رقم التفاح جنان منطقةفتيحة جبالي

األرضي الطابق (أ) مدخل 20:رقم عمارة أحمد درايعية حيهللا نجيب بوهجة

06 رقم هيقو فيكتور نهجبوبكر جالبي

سدراتة الفداء شارعزكرياء الالوي عبد

 سدراتة االستقالل شارع فطيمة معلمي

سدراتة 06 رقم البركة تجزئةدمحم بوعالق

سدراتة 02 رقم 1956 أوت عشرون تجزئةالسعيد ذياب ين

سدراتة 03 رقم تجزئة فيصل توي

سدراتة العامرية حي 298 رقم قطعة 03 رقم تجزئة جالل زواتنية

سوق أهراسسوق أهراس

سدراته

سدراته

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

مخابز



سدراتة الفداء شارع الزهرة بلعابد

سدراتة 1954 نوفمبر أول شارع هشام حميداني

.سدراتة بلدية  شرق جنوب بجانببديعة مراد

السعيد شرفي حيالساسي مساعدي

باديس بن عبدالحميد حيالحفصي عالم

البلدي حيجالل بلهوان

04 رقم اإلستقالل شارعمخلوف شتوح

73:رقم سكن 131 اإلجتماعية تجزئةبلقاسم مكي
أحمد خضراوي حيصالح بوعكاز

القرزي مشتةفوزي بلحداد

السعيد شرفي شارع البلدي حيالدين جمال زروال

مداوروش طريقنورالدين بعارة

السعيد شرفي شارعحسان زيتوني

94:رقم 10 عمارة مسكن وعشرون مائتان حيالعايش زواوي
المستقبل حيالوردي بوناب

الكراب واد اإلجتماعية تجزئةحسام بلوطار

مسكن 32 حيزرفة عراب

االستقالل شارعجمال ونيسي

105: رقم تحمل سكن 131 االجتماعي التحصيصنصرالدين قدادشة
النصر حي 12:رقم منطقة اإلجتماعية تجزئةتوتة خاليفية

الفداء شارعمالك خوالدة

خميستي محممد حيسفيان واعري

خميستي دمحم شارعسمير بريك

الفداء شارع فريد موفق

107:رقم أرض قطعة 02:رقم الجديدة االحضرية المنطقة تجزئةحليمة مناصرية
1962 جويلية 05 تجزئةالساسي سلطاني
06:رقم يحمل السعادة حي تجزئةالدين جمال لكحل

الطلبة عين مشتةرفيق بلخيري

أحمد خضراوي حيالدراجي حداد

"1965جوان 19 "02:رقم موقع 17:رقم قطعةأمين دمحم ربعي
الفداء شارععزيز أفتيت

96: رقم سكن 131 االجتماعي التحصيصالرحمان عبد بلوطار
األرضي الطابق"  أ"المدخل 07 عمارة البيضاء عين طريق سكن220 حيالغاني عبد زروال

السعيد عبيد حيالنمشة بونعيم

الهاشمي بشيشي حيالدين سيف بوساحة
الكرمة عين حيسليم بوخضرة
الفداء شارععمر افتيت سدراته

سدراته

مخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



خميستي دمحم حييوسف محية

السعيد شرفي حياسامة عزايزية

البلدي الحيدلولة بركاني

السالم شارعنادية شوية بن

النصر حيالصالح دمحم هبيلي
1961 أكتوبر 17 حيبلقاسم بعارة
السوفي صالح شارع الجديد المغطى السوق مدخلفيصل بلكامل

المغطاة السوق شارعلخضر دمحم ربايعية

السلم شارعالفاتح دمحم بلوطار

04 رقم السوفي صالح شارعوليد بكاكرية
اإلستقالل شارعياسين عايد

22:رقم (سابقا تيفاش شارع) السوفي صالح شارعياسين حفصي

ركاز المسمى التحصيصالعايش عوالب

باديس بن الحميد عبد نهجخميسي اونيسي

الشهداء شارععبدالوهاب عوالب

05:رقم مسكن 60 حيالدراجي قوادرية
سوفي صالح شارعزوبير بريك

الشهداء شارعالحميد مراجي

اإلستقالل شارععلي ماضي

السعادة حي تجزئةطارق شنوف

السعادة حيرياض مسعودي

145:رقم الفداء شارععمار هللا بوعبد بن

02:رقم محل الحافالت محطةالعياشي رجايمية

الحدائق حيإبراهيم رحاحلية

السوق حيعبدالرحمان قشايشية

السلم شارعمهدي بشيحي

16:رقم السوفي صالح شارعسوعيد بوعبدهللا بن

76 رقم العامرية حيهللا عبد بوساحي

باديس إبن العمومية الساحةفاتح جميل

االرضي بالطابق 03رقم  مدخل  سكن 1500 حيالزمان نور خراخرية

الثقافة دار بمحاذاة 35:رقم محل شعبان بوجاللالمخابز

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

خميسة

سدراته

سدراته

ر سلطان عي 

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى



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

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

مداوروش لغرور عباس حينصير بشيحي

 محتالي االخوة حيالحق ضياء مسعي

 مداوروش علي عاشوري حييوسف بوجباح

مداوروش مهدي بن العربي حيالدين بدر مالك بن

 مداوروش لغرور عباس حيالحرفي العاواني سمايلي

مداوروش األرضي الطابق سكن 435 علي منزر حي زيدان فارح

محتالي اإلخوة حيمنى العايب

13:رقم قطعة علي عاشوري حيالعيد بارة
الحجر عين مشتةالنور عبد بارة

منزر علي حيصالح عدودة بن

عمر جبار حيمنير عدودة بن

لغرور عباس حيسميرة غيدة بن

علي عاشوري حيالطيب بوبعاية

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

األرضي الطابق 04 محل 01 مدخل سكن 54 حيالوهاب عبد بوتمجت

علي عاشوري حيدمحم بوجباح

محتالي اإلخوة حيإبراهيم بوشارب

 علي عاشوري حياسماعيل بوشارب

-  علي عاشوري حيحميد بوشارب

بلدية عمر جبار حيمسعود بوصالح

08:رقم قطعة بوخرشوفة االخوة حيالحليم عبد بوعلي
بلدية 1954 نوفمبر 01 شارعالغاني عبد بوليفة

لغرور عباس حيإبراهيم بوناب

لغرور عباس حيفتحي بوناب

العين راس طبة قدران مشتةعائشة جبلول

 مسكن 435 علي منزر حيالرزاق عبد جعفري

 - 11 رقم القطعة بوخرشوفة االخوة حيايمن جالبي

 29 رقم المعلمين حيبوبكر جالبي
الوطني التحرير جبهة حيالدراجي هوام

سدراته

ر سلطان عي 

مداوروش

مداوروش

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى



المعلمين حيسمير لعايب

مداوروش بلديةصالح دراجي

04 رقم المدينة وسطالدين ناصر عناب

سدراتة مداوروش الوطني الطريق حيمراد قاسمي

الوطني طريقأحمد طالب

تبسة طريقيوسف واعلي

عبدالباقي حيمانع بارة

المغطاة السوق بمحاذاة المدينة وسطفوزي بعاطشية

الباقي عبد حيالسالم عبد بلعقون

مركز م الوطني التحرير جبهة  حاليا سابقا تيفاش طريق شارعأمين دمحم فرحات بن

02 رقم محل 05 رقم قطعة لغرور عباس حيأحمد بوتمجت

المدينة وسطرمضان حليمي

39 رقم قطعة 104 االجتماعية تجزئةالغني عبد بوشوشة

1945 ماي الثامن شارععبدالغاني غريسي

األرضي الطابق 04:رقم بناية القنطرةعبدالحكيم لحواسنية

المدينة وسطجموعي لحواسنية

تبسة طريقرشيد حمرون

قطعة 104 االجتماعي التحصيصخيرالدين ماضي

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– قطعة 283 تحصيصأمينة رحالي

نشاطات 

أخرى

تيفاش

مداوروش

المراهنة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه
الراقوبة

مداوروش

المراهنة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

المخابز



 المراهنة–القادر عبد االمير حصيصمكرم بريكي

المراهنة بلدية 05 رقم الحصة عمر لشقر تحصيصشكري حمزاوي

المراهنة – 146 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصالشريف دمحم دريسي

المراهنة بلدية - 05:  الحصة القادر عبد األمير تحصيصبالل خذايرية

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

المراهنة 03 رقم محل 04 قسم قطعة 283 تجزئةرضى جوايدية

اهراس سوق-المراهنة-األرضي الطابق العربي بديار نهجدمحم وعاز

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

المراهنة بلدية 66 رقم حصة قطعة 283 تحصيصعادل تاليلية

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 182 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصأحمد فراحتية

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

134:رقم الحصة قطعة 283 تحصيصمناصرية أحمد

االرضي الطابق 175 رقم الحصة قطعة 283 تحصيصجاليلية عبدالرؤوف

األرضي الطابق 221 رقم الحصة بشر بوعالق تحصيصبوعالق فتحي

13:رقم الحصة عبدالقادر األمير تحصيصرقاينية كمال

82:رقم الحصة بشر بوعالق تجزئةرقاينية جمال

265:رقم حصة قطعة 283 تجزئةلعبيدي بن ماجدة

36:رقم الحصة قطعة 283 تجزئةقبايلي شكري

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

المراهنة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

سيدي فرج

ويالن

المراهنة

نشاطات 

أخرى

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



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 .

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

وحة المشر

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

سافل الويدان

نشاطات 

أخرى

المخابز

ي الزواب 

ويالن

المراهنة

المخابز

بئر بوحوش

بئر بوحوش

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

وحة المشر

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى



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
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

االرضي الطابق البطيحة 206:رقم االشتراكية الفالحية القريةجفافلية ماهرالمخابز

الحنانشة بلديةحسن خوايجية

األرضي الطابق 05:رقم حصة قطعة71 البطيحة تحصيصسليمان براح

الحمري الريفي التبادل مركزدمحم بكور

مركز الحنانشةالنور عبد تافرت

البطيحة تحصيصسفيان جفافلية

البطيحة اإلشتراكي القرية حيسمير جفافلية

258:رقم حصة (الفالحية اإلشتراكية القرية) البطيحةلزهر جفافلية
152:رقم البطيحة االشتراكية قريةأحسن خذايرية

وحة المشر

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

وحة المشر

الحنانشة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



57 رقم قطعة 71 تحصيصالعزيز عبد خذايرية

189:رقم أرض قطعة الكلبة مرقد المسمى المكانعبدالقادر جوامع

البطيحة 205:رقم اإلشتراكية الفالحية قريةالطاهر نكار

البطيحة 204:رقم اإلشتراكية الفالحية قريةالطاوس دوافلية

األرضي الطابق 272: رقم اإلشتراكية الفالحية القرية البطيحةياسين صوابرية

االرضي الطابق 118 رقم الحصة 300-02 البطيحة تحصيصبلقاسم تواتي

06 رقم الشهداء ساحةفاروق سكاك

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

26:رقم حصة قطعة 124 اإلجتماعي تجزئةمناجلية عمارة

إدريس أوالد الفالحي التبادل مركزالشريف زواهي

إدريس أوالد أوت 20 حي يضياف عاللة

األرضي الطابق 18 رقم الحد طبة قطعة 18 عقيلة مــــــــــراد

اوت 20 شارعمبروك بوعرقوب

قطعة 25 تحصيصالسعيد سبوعي

03 رقم الحصة الحد طبة قطعة 18 تحصيصعيسى حمروني

األرضي الطابق (الخبئ فيض) 97 اإلجتماعي التحصيص السعيد قرفي

04:رقم قطعة إدريس أوالد دوار أوالد عرش الهمةالسعيد سبوعي
إدريس أوالد 1956 أوت 20 حيالكريم عبد عجال

إدريس أوالد بلديةلطفي دمحم دايرة

األرضي الطابق 20رقم الوطني الطريق من بالقرب و رباح بن بالل مسجد مقابل المدينة وسطياسين مبروكي

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 عين المواجن مشتةلخضر  سلطان بن

الزانة عين بلدية المواجن مشتةبلعيد ضو بن .

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

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

الزانة عين بلديةالصالح دمحم حمايدية

97:رقم بومدين هواري تحصيصعلوش بن الدين نور

01:رقم محل التجاري المركز موقعدواودة عبدهللا

الحدادة-أ/ط 38 رقم حصة أوت 20 تحصيصهللا عبد سديرة
الحدادة – 93 الحصة االول االجتماعي التحصيص مبروكة طوايبية

وحة المشر

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

الحدادة

المخابز

المخابز

أوالد دريس

أوالد دريس

الحنانشة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

ر الزانة عي 

الحدادة



الحدادة بلدية تطوري سكن 50 حيسفيان غريس  
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

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 – 12:  رقم الحصة قطعة 50 تحصيص يوسف بوعرقوب

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   
لخضارة 18 بلدية:  رقم المجمعناجي قواسمية

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 الحدود مركز بجوارالدين نور عزايزية

23:رقم لفويضبولبدة نبيل

04 رقم الفويض الريفي التبادل مركزعزايزية فتحي

52:رقم الحصة الفالح تجزئةطبيب فتحي
فرعون مولود حيقرفي سليم

باديس بن نهجنجلة مليكة

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

تاورة 04 رقم حصة الوندي 01 تحصيصهالة برواق

تاورة بلدية الوندي حيسعاد تاليلية

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

تاورة 1955 أوت 20 حيدمحم خالدي

تاورة األرضي الطابق 55 أوت 20 حيتوفيق دهماني

تاورة

تاورة

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

الحدادة

أوالد مؤمن

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

المخابز

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

الخضارة

الحدادة

نشاطات 

أخرى



االخضر دمحم دعاس تجزئةنبيل بخوش

تاورة المعلمين حيجموعي  سمشة

االخضر دمحم دعاس حيالحق عبد نصايبية

دمحم دعاس تجزئةحسين قلداسني

تاورة بلديةحسان رايس

غرب تاورة مفرزةبلقاسم فداوي

التبسي العربي نهجفوزي فداوي

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

الوندي مفرزة تجزئةطارق عبابسية

32 رقم االجتماعي التحصيصدمحم موساوي

تاورة بلديةيوسف عامري

دمحم دعاس حيعيسى حمادة

باديس ابن نهجالدين بدر قندوز

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

العمراني المحيط خارجمسعود جريدي

تاورة السطحة حييوسف معارفية

باديس بن نهجدليلة سيساوي

الزعرورية 16 رقم الوطني الطريقمسعود جلولي

.الزعرورية األرضي الطابق ابراهيم دباسي شارعدمحم غيم

الفردية الحصص تجمعالهادي دمحم نشاط

ابراهيم دباس شارعسهام بولصاص

الفردية الحصص تحصيصالعكري زروقي

الزعرورية ابراهيم دبابي شارعالدين صالح قادري

81:رقم الوطني طريقالنوي مساعدية
الصرية مشتةيوسف قداش

الجحيفة مشتةالحفيظ عبد معروف

االرضي الطابق باديس بن الحميد عبد نهججودي توفيق

المسجد نهجحاتم هراقمي

الدريعة بلدية 54 نوفمبر 01 تحصيصليلى قضايبيةالمخابز

32 رقم االجتماعي التحصيصيوسف بوشوشة

الدريعة بلدية 1954 نوفمبر 01 تحصيصالعياشي لعقون

الدريعة بلدية مادور مشتةسماح فرحة بن

الدريعةوريدة عقون

الدريعةالمكي بوشريكة

الدريعة بلدية مادور مشتةصالح مرابطين

الدريعة بلديةاسيا دلهوم

تاورة

تاورة
تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 

أخرى

الزعرورية

تغذية عامة، 

خضر وفواكه

نشاطات 
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الدريعة

تغذية عامة، 

خضر وفواكه



الدريعة بلديةصالح مرابطين

الدريعة بلديةعمار مزاهدية

هللا عبد براهمية حيمحسن بروك

الدريعةدمحم تورغي

العظائم أم بلديةدمحم لوح

العظائم ام بلديةالدين عماد بوعكاز

العظائم ام بلديةصبري سعايدية

العظائم أم بلدية 07 رقم االجتماعية التجزئةسهام جبار بن

العظائم بلديةأم 10 رقم 03 االجتماعي التحصيصشكيب جبار بن .
العظائم أم بلدية 08 رقم االجتماعي التحصيصعمار جبار بن

العظائم أم 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 القادر عبد االمير حيفيصل خاليفيةالمخابز

ترقالت بلدية-  مركز ترقالتحضرية شبوط

ترقالت بلديةغيدة بوغرارة

ترقالت بلديةالناصر عبد قدادشة

مركز ترقالت بلديةمالة بن سلطان

مركز ترقالت بلديةكالش أبوزيد

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
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