
ا�ا�رة الب�ية
االٕمس و ا�لقب �ٔو 

ال�سمية االٕج�عية
العنوان الت�اري طبيعة ال�شاط مالحظات

مامني حممد الشريف جنان التفاح

رحامنية الساسي حي جنان التفاح

رفاد إبراهيم تجزئة محطة الطيران 
الطابق األرضي

كشيد رابح تجزئة محطة الطيران

حشاني اليامين تحصيص جنان التفاح 
الحصة 51 س/ا

بنور بدرالدين تحصيص محطة 
الطيران س/ا

سكاك أمني حي جنان التفاح

بوترعة عماري منطقة النشاطات 
التجارية س/ا

ساليمية رابح طريق الزعرورية

طار أيوب
محاذي للطريق 
الوطني رقم 16 
تحصيص مجردة

غربي عاطف تحصيص مجردة 
توسيع

يزة عبد القادر حي 170 سكن  ط و رقم 16

مليكة نكاز زوجة عامر جتزئة املنطقة 01 املرحلة 01

ذهبان بلقاسم حي اللوز

وريت اسيا
التحصيص رقم 03 املنطقة 
احلضرية الثانية حصة 50

زاوية عق�� � الشهيد

معنصري سفيان
تحصيص المنطقة االولى 
المرحلة االولى الحصة 

رقم 302 الرقم

جابوربي سمير تجزئة المنطقة األولى 
المرحلة األولى

رواينية شوقي تجزئة قويسم عبدالحق

جفافلية بالل تجزئة قويسم عبدالحق 
رقم 114

جبالي عبد السالم
حي درايعية أحمد 
عمارة ب رقم:02 
الطابق األرضي

 

 

القائمة اإلسمية للتجار المسخرين خالل أيام عطلة عيد األضحى  2019  )والية سوق أهراس)



قابسي الهادي
تجزئة قويسم عبد 

الحق شارع حفصي 
بلقاسم حصة 01

شعالن فريد
حي ذرايعية احمد 

عمارة 24مدخل هـ 
رقم 03

شابي حفصية قويسم عبد الحق نهج 
حفصي بلقاسم24

رقاينية سمير
تحصيص قويسم عبد 
الحق رقم 144 حصة 

3

ماليكية الزين حي درايعية أحمد 
عمارة 30

عوايدية عمر حي قويسم عبد الحق 
حصة رقم 29

بوفاس صابر حي درايعية أحمد عمارة 
30

مرايسية رشدي تحصيص خزان الماء 
امتداد

�ا� رش�يد
CNEP 590/578 � 

مسكن

بوعكاز زوجة يوزمان نهج جيش التحريررقم20

بوكحيلي نبيل نهج العربي بن مهيدي

بخوش لزهر نهج سيدي عقبة سوق 
أهراس

قمداين يعقوب 12شارع سان مونيك (باستور)

قابسي عمارة
هنج العريب بن مهيدي رقم 11 

الطابق األرضي سوق اهراس

حراث عزيز شارع طرابلس رقم 08

رافع مراد نهج باجي مختار

مصوبر حمزة نهج العقيد عميروش 
رقم 21

سعايدية عبدالكريم شارع العربي بن 
مهيدي رقم 09

كبير عيسى شارع العقيد عميروش 
رقم28

بوعكاز زوجة يوزمان نهج جيش 
التحريررقم20

سلطاين حدة هنج زراد الطاهر س/ه

ثالجيية حدي شارع سليمان عمريات

عتارسية محمد حي النصر (بن دادة)

دريدي أحمد طريق تونس
بن يحي جنات حي رباحي نوار
طالبي زينب رباحي نوار

لبييض محمد تحصيص الديوان الوطني 
ألشغال الغابات

نصيب عبد الحق نهج طاغست رباحي نوار

بن مشسة بغدادي هنج مدغشقر(اجلمارك)

 

 



غرايبية عبد الجالل مولود فرعون س/ا
غرس صورية نهج سليمان عميرات

بريك جالبي حي غلوسي
قواسمية العربي حي 300سكن غلوسي
طلبة مصباح حي 300سكن غلوسي

كحايلية لطفي تحصيص بوحجار 
السفلى س/أ

ميسي نذير
حي 680 سكن برال 

صالح  منطقة ب 
رقم14

غدامسي مبروك تجزئة ديار الزرقاء03

بن عمارة حسان حي برال صالح 
200سكن

لعواشرية حسين حي برال صالح 
200سكن رقم 467

مخالفة عامر حي برال صالح 200 
سكن

ثاليجية عماد
تحصيص 55 قطعة 
طرق بوحجار حصة 

42 ط/أ س/ا

بن نية عادل التحصيص الترقوي 
سيدي مسعود س/ا

عزيبي شكري حي 200 مسكن برال 
صالح س/ا

باهي بدرالدين حي 252 مسكن قرن 
برج س/ا

دائرة شوقي
طريق بوحجار محاذي 
للطريق الوطني رقم  

20 س/ا

جالبي حمزة تحصيص سيدي 
مسعود س/أ

شنش سمير حي برال صالح س/أ

لشقر امين حي 380 سكن برال 
صالح

خطاب مراد حي برال صالح

قرايرية حياة حي برال صالح 200 
مسكن ص.و.س

لعايب الزهرة محاذي لملعب باجي 
مختار

سدور دراهم حي 440سكن المركز 
التجاري 14 محل

مصوبر مراد حي 440سكن المركز 
التجاري 14 محل

مؤسسة صيودةعمار زاوية نهج شيحاني 
بشير والفدائيين

جويمع عبد المجيد شارع السبتي 
بومعراف رقم02

يحياوي عزالدين ساحة الشهداء رقم 15

شافعي ملوكي نجالء طريق القالة (المركز 
التجاري) سوق أهراس

 

سوق أهراس



بن زايد محمد 19 شارع عبان 
رمضان

شريط مبروك شارع باجي مختار 
رقم 02

نتاش حفيزة تجزئة طريق تونس 
الطابق االرضي

رحالي محمد الهادي شارع شريط لزهر

جويمع فؤاد شارع ورتي 
عبدالرحمان رقم 12

بشيش صالح نهج ورتي عبد 
الرحمان

رقاينية زينة
نهج عوايجية محمد 

رقم 08 جان جوراس 
سابقا

دغماني يسري نهج عبد العزيز قادر 
رقم 16 س/أ

فاسخ بوزيد شارع باتريس لوممبا رقم 
05

دايرة صالح نهج غدامسية 
العربي(مزغيش)

سويداني رمزي تجزئة دوجة
فداوي مهدي نهج عتارسية العربي

بروك الطيب حي الطقطاقية أرضية 
رحامنة

سعايدية احمد حي ابن رشد س/ا

دوايبية منية حي ابن رشد 160 
سكن

قواسمية رومانة حي ابن رشد  
التحصيص االجتماعي

عباد علي
حي ابن رشد 

160سكن ترقوي 
رقم:31

مرزوقي فاطمة زوجة 
جويمع

حي 160 سكن ابن 
رشد س/أ

هراقمي وردة حي ابن رشد س/ا

رحامنية هشام حي 160 سكن ابن 
رشد س/أ

خوايجية وفاء حي 160 سكن ابن 
رشد س/أ

رحامنية جميلة (لخضر) حي 26 أفريل

غرايرية غنية تحصيص باولو 2 
حصة 4 س/أ

ماضي بالل طريق عنابة الطابق 
االرضي س/أ

كريمو لخميسي شارع حراث حسناوي -
العالوية

دريفول حسين حي العالوية نهج عبد 
الرحمان بن سالم

سوايسة حدة
حي العالوية ارضية منماين 34 
هنج عبد الرمحان بن سامل س/ه

حمادي طارق حي 700 سكن 
RHP   (الجامعة)

 

 



قواسمية فضيلة

حي 275 مسكن 
مشنتل صالح عمارة 1 

مدخل ب محل 4   
(الجامعة)

رزاب حسان حي باولو
ماليكية سليمان نهج اإلخوة بوراس

خوالدية عبد احلق
شارع وريت عبد الرمحان رقم 

09

سالميية الزين هنج وريت عبد الرمحان

لعاليبية نبيل
حي 1700سكن عمارة 

17ب سوق أهراس

ديح رضوان طريق تيفاش

عبد النوز رفيق تجزئة سيدي مسعود 
شطر02 سوق أهراس

محفوضي توفيق زاوية نهج الحدائق 
وسليمان عميرات

محامدية رشيد
محاذاة ط و 16 

تحصيص مجردة رقم 
157 سوق أهراس

مجامعية سليم
تحصيص سيدي 

مسعود قطعة 209 
سوق أهراس

بن ضيف هللا ياسين 05 نهج موريس أودان

بقاش اهلامشي هنج بن باديس

تيطاو يوسف تحصيص سيدي 
مسعود سوق أهراس

رمحوين إ�راهمي هنج �س�تاذ عوايدية

بو�الل نوار هنج احلدائق

مال�ك�ة طارق حتصيص د�ر الزرقاء

عيون الطيب
جتزئة ر�� نوار 

سوق �ٔهراس

راكب غنية حتصيص ج�ان التفاح

ثالجيية فرح ا��ن العق�د معريوش

فطار امحد
هنج عبد الرحامن �ن 

سامل

شايب ف�حي
د�ر الزرقاء 02 س/ 

هـ

 

سوق أهراس

 



جنار هشام

 456/2200 �

سكن شغل ا�ٔرايض 

08 رمق 01

�ل�س مربوك � العالوية

خواجيية صربي
هنج عبان رمضان رمق 

29 سوق �ٔهراس

غراري عبد القادر � ا�ن رشد

بلفاضل
حماذي مللعب �� 

خمتار

مال�ك�ة وفاء جتزئة ج�ان التفاح

�روك محه صاحل
التحصيص رقم 

53/01 قطعة رقم 
49 تيفاش

عنتري محمد
نهج مولود فرعون 
ونهج الهالل المدخل 
الرئيسي رقم 01 س/أ

�درية ا�راهمي
هنج االٕمسنت احلصة 

رمق 47 سوق �ٔهراس

ش�يا� �ا�
جتزئة طريق تو�س 

الربج الك�ري

بو�الق محمد
� �رال صاحل 200 

مسكن سوق �ٔهراس

خذايرية وليد بمحاذاة طريق عنابة 
حصة 15 سوق أهراس

قر�يش خلرض
م�طقة ال�شاطات 

الت�ارية

�ل�س بدرا��ن

زاوية هنج الس�يت 

بومعراف و هنج 

ا�ٔمري عبد القادر رمق 

12

بوععالق

سوق أهراس

خمزبة

 



بوسيف ياسين
تحصيص طريق 

بوحجار السفلى 57 
قطعة حصة 32 س/أ

رشكة تضامن يوزمان و 

�ٔخوه

هنج االٕخوة بوراس 

رمق 47 سوق �ٔهراس

جعفر عبد الكريم حي 1700  مسكن

رجميي عامر
هنج لطرش يوسف 

س/�ٔ

فقري عصام
م�طقة ال�شاطات 

الت�ارية  س/�ٔ

فقري عامر
� درايعية امحد 

س/�ٔ

بلفاضل عبد الغاين
� درايعية امحد 

عامرة 17 س/�ٔ

�رميو فؤاد
هنج ف�ك�ور هيجوا  

س/�ٔ

�ن �ا� محمد الرشيف طريق تو�س

�حيل محمد �الء ا��ن
حتصيص � ج�ان 

التفاح س/�ٔ

محروين طارق
هنج مولود فرعون 

س/�ٔ

خوا�ية �ٔسامة العق�د معريوش

قاطر محمد 28هنج محمد مخ�س�يي

مراد عبد هللا هنج �ٔحسن بلعبودي

مسان صبري cnep حي

بولحراس عبد المجيد نهج زيغوت يوسف 
رقم:07

حدة بن فطوم سودة العقيد عميروش
تاليلية اسحاق حي 1700سكن

بولعراس منصور شارع فيكتور هيقو

زيد عبدهللا شارع احسن بلعبودي

بوراوي محمد
� الطقطاق�ة (هنج املغرب 

وعتارس�ية)

 

خرض وفواكه

 



مصباحي الطيب
سوق امجل� 

�لخرض والفواكه

أوذاينية رشيد

م�طقة 

ال�شاطات 

الت�ارية

بوراوي فوزي  سوق �ٔهراس

رناعي الطاهر

شايب حسني

بوراوي منصور

شييب مربوك

ركاب عبد اجمليد

فقري جهيد

بلفاضل حممد اهلادي

حركات صاحل

رحال رضا

فقري ميلود

عايش ابراهيم

حفصي العيد

عرقوب السعيد

فقري مصباح

فقري صيفي

خميسي بابا تحصيص بن رشد 
160 سكن ترقوي

طواهرية نورة
شارع قويسم عبد 

الحق الطابق 
االرضي

عبدي عبلة مصباحي تحصيص محطة 
الطيران رقم 03

توفيق دريدي نهج االسمنت 
حصة 47 ط.أ

 

 



حساينية فيصل حي برال صالح 
200 سكن رقم 07

مريمش إسماعيل
حي 100 سكن 

طريق الوطني رقم 
16

بن مسعود صبري 01  شارع احسن 
بلعبودي

عفيف عبد الحق شارع جيش 
التحرير الوطني

غنام مصطفى نهج ورتي عبد 
الرحمان

مصاب عبد هللا منطقة النشاطات 
التجارية رقم 51

رحموني بلعيد شارع بن باديس

سعيدي نور الدين نهج الجزائر 
عمارة رقم 01

رياح حسين 3003 سكن ط.و 
16 جنان التفاح

كيسوم فارس شارع باجي مختار

سمير علوي نهج العقيد 
عميروش رقم 12

مصباحي لطفي شارع جيش 
التحرير الوطني

ليور سليمان الطريق الوطني 16

بن منصور خليل نهج مولود فرعون 
رقم 31

لمناجلية محمد الشريف منطقة النشاطات 
التجارية

ضحاك حمدان زاوية نهج عبد 
الحميد بن باديس

شافعي ملويك �زيد شارع خبوش النارص

ر�ال صا�ر شارع �� خمتار

حزاميية �امر شارع 26 �ٔفريل

عواي��ة زهري شارع حبري الس�يت

معمري ربيع شارع رواي��ة محمد

ش ذ م م �وديالل
حتصيص هبيجي 

م�صور

خرايفي عق�� � 26 �ٔفريل

�ن �ديد  إ�راهمي
العق�د معريوش 

سوق اهراس

مطامع

 

موزعي احلليب

 



بو�امن معر
طريق القا� سوق 

اهراس

يلفوف رش�يد
طريق عنابة سوق 

�ٔهراس

�ن �ديد  حسني
الطريق الوطين رمق 

16 طريق عنابة

مطحنة الهالل
الطريق الوطين رمق 

16 سوق اهراس
مطحنة

ملبنة حامدة
املنطقة الصناعية 

سوق �ٔهراس
ملبنة

�ن شعبان م�صف

التجزئة �ج�عية 

م�طقة رمق 12 � 

النرص قطعة رمق 32  ــ  

 سدراتة

�ن قجوح محمد

التحصيص �ج�عي 

رمق 12 قطعة رمق 12 

سدراتة

�ن صيفي ا�راهمي

التجزئة رمق 03 � 

العامرية رمق 221  

سدراتة

بوخرضة الز�ن

طريق قاملة 

مرشوع40+20 سكن 

اج�عي �سامهي ع 05 

قطعة رمق 4 الطابق 

�ريض سدراتة

ر�اب بومجعة � �ني الكرمة سدراتة

حيي عز ا��ن

التعاونية العقارية 

�زدهار قطعة رمق 04  

سدراتة

شواىل نور ا��ن
� عبيد السعيد  

سدراتة

 

حمطات وقود

  



بعارة نور ا��ن
� 60 مسكن  ــ 

سدراتة

معاوي حسني شارع السمل  سدراتة

ق�دوم محمد العيد
شارع 8 ماي 1945  

سدراتة

بو�يو سعاد
شارع 11 د�سمرب 

1960  سدراتة

ج�ا�رية م�صور شارع الفداء  سدراتة

ايت �امر عبد امحليد
هنج رشيف السعيد 

سدراتة

بلهوان �الل � الب�ي  سدراتة

غراب امال
� خرضاوي امحد  

سدراتة

�رويق هشام
طريق �ني البيضاء 

سدراتة

سدراتة قامسي سهي�
� خرضاوي امحد  

احملل رمق 02 سدراتة

مراد بديعة
اجلهة اجلنوبية الغربية  

سدراتة

اف�يت عامر
شارع �س�تقالل    

سـدراتة

ر�اييل مراد

حمل رمق 1 املوقع 32 

حمل حتصيص رمق 05  

سدراتة

يو�يس  الطيب � السوق   سدراتة

حمية يوسف

اجلهة الشاملية �لمدينة 

طريق قاملة عامرة ب 1 

القطعة   رمق 05  

الطابق �ريض  سدراتة

بوسا�ة س�يف ا��ن
� �ش�يش الهامشي 

سدراتة

�ن مراد سعيد
م�طقة الشامل الغريب 

قطعة رمق 67  سدراتة

مواد �ذائية �امة



ملويل عامرة
جتزئة � السعادة 

احلصة رمق 11   سدراتة

زقاو� عصام � 60 مسكن  سدراتة

الهامل حريدي شارع السمل   سدراتة

بو�الل راحب شارع الفداء   سدراتة

عزا�زي الس�يت
شارع رشيف السعيد  

سدراتة

�الم احلفيص
شارع  عبد امحليد �ن 

�د�س  سدراتة

مذ�ور �رمية
� خرضاوي امحد  

سدراتة

بغدوش سالف
شارع صاحل السويف  

سدراتة

بليليطة يوسف
شارع �س�تقالل  

سدراتة

ف�طازي فاحت

جتزئة �ج�عية املنطقة 

رمق 12 ( � النرص) 

سدراتة

�ن غيدة شكري
جتزئة �ج�عية 131 

سكن تطوري سدراتة

قدادشة نرص ا��ن
التحصيص �ج�عي 

131 سكن سدراتة

عون عبد العايل
التحصيص رمق 02 

سدراتة

ميك بلقامس
جتزئة �ج�عية 131 

سكن رمق 73  سدراتة

زروال عبد الغاين
� 220 سكن طريق 

�ني البيضاء عامرة 07

ر�ايل محمد اليامني
� 24 ف�فري 1971  

سدراتة

سدراتة

  



زوات��ة �الل
جتزئة رمق 03 قطعة رمق 

298 (� العامرية)

قامسي عبد الغاين شارع 11 د�سمرب 1960

بوسعادة اجلودي
� املس�تق�ل ب�ية 

سدراتة

قرقاح هشام
جتزئة � السعادة 

سدراتة

قس�نطيين ا�ٔمني شارع السمل سدراتة

معلمي فطمية
شارع �س�تقالل رمق 

111 قطعة رمق06

زايد ش�يالوي
شارع �س�تقالل 

سدراتة

رشيف �ٔمحد
� احلدائق رمق 04   

سدراتة

مجيل الطيب وسط املدينة سدراتة

بلهوشات �ادل
شارع �س�تقالل   

سدراتة

حسان العر�ن � �ني الكرمة سدراتة

و�يس حامنة
شارع صاحل السويف رمق 

33 سدراتة

سعيد �ن سامل
شارع عبد امحليد �ن 

�د�س رمق 02

�راكين سلمي
� عبيد السعيد 

سدراتة

روا�س�ية عبد ا�يد
الفداء و شارع عبد 

امحليد �ن �د�س

د��زة �رمي � املعلمني سدراتة

ق�اوي وليد � عبيد السعيد

قامسي ح�در
� املس�تق�ل طريق 

�ني البيضاء

ر�ا�لية ا�راهمي
جتزئة � املس�تق�ل رمق 

45

خما�ز

خرض وفواكه



ع�ين مروان شارع 17 �ٔكتو�ر 1960

رزايق�ة مليكة
شارع عبد امحليد �ن 

�د�س

جحاب عبد الرزاق طريق ا�ا�رة سدراتة

بونعمي صاحل
جتزئة � املس�تق�ل رمق 

41

بعارة عبد الرحمي
� السوق القدمية 

�لموايش

�ش�يش هشام � املس�تق�ل   سدراتة

غناي محمد ال�شري
شارع �س�تقالل 

سدراتة

ايت اكيك عبد ا�ل�ه
شارع الفــــــداء      

       ــ  سدراتة

مغزي الرشيف
احلي البلـــــدي       

  ــ  سدراتة

عزاق طارق
� �ني الكرمة      

 ــ   سدراتة

عوالب العا�ش
 املنطقة املسامة 

رواكز سدراتة
حمطة وقود

ش.ذ.و.م.م مروى 

الس�نابل

م�طقة ال�شاطات 

الت�ارية سدارتة
مطحنة

بلهوشات عبد احلكمي ب�ية مخ�سة

مراحيية يوسف ب�ية مخ�سة مركز

بو�الل نذ�ر هنج هواري بومد�ن حمل 

بو�الل محمد    سا�ة اول نومفرب 54 رمق 

بو�الل شعبان         حمل رمق 35 مب�اذاة 

 
خمزبة

اون�يس مخل�يس بليدة مخ�سة حمطة وقود

ح�ايش �دة

التحصيص �ج�عي 

114  حصة حيمل رمق 

88

�شقاوي امحد ب�ية برئبوحوش مركز

مطامع

موزعي احلليب

سدراتة مخ�سة

 

مواد �ذائية �امة
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