
 
 
 
 

 
 
 

 (والية سوق أهراس(  9102الفطر   أيام عطلة عيد خاللالقائمة اإلسمية للتجار المناوبين 

 البدلية
الإمس و اللقب أ و 

 التسمية الإجامتعية
 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري

سوق 
 أهراس

 حالميية عباس
سكن  044يح  61حماذي للطريق الوطين رمق 

ا/س  

 مواد غذائية عامة

 

  611حتصص جمردة  61الطريق الوطين رمق  دريدي الزهرة

41و  40:أ  رمق40ع  61يح ثالث مائة سكن الطريق الوطين  دوايبية محمد   

40:حتصيص جمردة رمق 61:طريق الوطين رمق سيساوي منري   

الرحامن قياس عبد    

  طريق الزعرورية بن عامرة الزايه

الساكنساك/ النشاطات التجارية منطقة  بوترعة عامري   

  حمطة الطريان مزاين سامية

40:جتزئة جنان التفاح رمق شنش حلمية   

33:جتزئة جنان التفاح احلصة رمق قديري ليىل   

04حتصيص جنان التفاح القطعة رمق  طواف رش يد   

أ  /س 40حمل  40يح جنان التفاح موقع  بن حيي جنات   

أ منيفاطمي محمد  11حتصيص حمطة الطريان امتداد     

ا/س 640حتصيص حمطة الطريان رمق  هرايس محمد فؤاد   

 معنرصي سفيان
الرمق  340حتصيص املنطقة الاوىل املرحةل الاوىل احلصة رمق 

022اجلديد    

40:مدخل س رمق 30مسكن عامرة  6044يح  عفيف بالل   

00عامرة يح ذرايعية امحد  بن ش تواح شفيق   

أ  40مدخل رمق 04سكن عامرة   6044يح قياس رش يد   
  يح قويسم عبد احلق بوخرضة حفصية

  610يح قويسم عبد احلق حصة رمق  ابلش يخ محمد امني

  يح قويسم عبد احلق لكيوس عزادلين

  يح قويسم عبد احلق مرشي السايس

 شايب عبد امحليد
مدخل س سوق  60يح درايعية أ محد عامرة 

 أ هراس
 

 عنرتي السبيت
الطابق السفيل سوق  60يح درايعية أ محد عامرة رمق 

 أ هراس
 

نــــــــــــــمسك 6044يح  سامر مفيدة   

  يح درايعية امحد بوكحييل امحد

  يح درايعية امحد طيار الطاهر

بن رشد جاليلية محمد خلرض   يح اإ

بن رزايقية زوجة عامر   رشد يح اإ



 
 
 
 

بن رشد شافعي الطيب   يح اإ

  طريق يح ابن رشد بوحويل ايسني

سكن ابن رشد 614يح  خواجيية وفاء   

  يح ابن رشد غرايبية عامد

  يح ابن رشد ثالجيية فاروق

بن رش بوحيل ايسني دــــيح اإ   

بن رشد  خنييس مراد سكن 614يح اإ   

001:الاجامتعي احلصة رمقيح ابن رشد التحصيص  عزوز محمد   

بن رشد التحصيص الاجامتعي احلصة رمق قوامسية فوزي 020:يح اإ   

  هنج س يدي عقبة سوق أ هراس خبوش لزهر

  هنج العقيد معريوش بن رمج طارق

  مغازة مسجد الامان محمودي حدة

شارع سويداين بومجعة 62 قياس طارق   

04التحريررمق هنج جيش بوعاكز زوجة يوزمان   

  هنج جيش التحرير كوفاش محمد

  51رقم  ساحة الشهداء يحياوي عزالدين

شارع فيكتور ايقو 1 طاليب عزادلين   

  هنج عبد امحليد ابن ابديس دايرة احالم

  شارع وريت عبد الرحامن انشف جعفر

  شارع وريت عبد الرحامن مصبايح محة

عبان رمضان وساحة الإس تقاللهنج  رضوان فاطمة   

  شارع ال س تاذ أ ولد عوايدية زعفور محمد خلرض

  شارع ابيج خمتار يوزمان محمد أ عراب

يدير معزيز زوبري   شارع عيسات اإ

  مغازة هنج اول نومفرب الطابق الاول زعبوط وانس

(نزل جمردة)نومفرب6شارع  منار محمد   

يح حتصيص خزان املاء امتداد  أ نور بن س يل CNEP (مغازة)     

مسكن  014/002يح  حايج رش يد CNEP  

  CNEPيح   بن بوشواطة صربي

سكن 014يح  لوجاين زين ادلين  CNEP  

  شارع ال مري عبد القادر نوري محمد الهادي

0حتصيص هبيجي منصور رمق  غليس تونس   

أ  /فرعون سهنج مولود  بن عورة محمد رضا   

  هنج عبد العزيز قادر مزنر عامر مولود

  هنج وريت عبد الرحامن سالميية الزين

  شارع وريت عبد الرحامن عقوين رضوان

60سكن مركز التجاري  004يح  هبيجي يونس   

60سكن مركز التجاري  004يح  سدور زوجة مصوبر   



 
 
 
 

ا/الطابق الاريض س 01 هنج الإخوة بوراس رمق دايري نور ادلين   

ا/هنج سلامين معريات س انيج محمد الطاهر   

  يح برال صاحل براكت عبد هللا

ا/يح برال صاحل س عبادلية نبيةل   

  يح برال صاحل كحلوش صاحل

  يح برال صاحل بولعراس توفيق

  يح برال صاحل قطار اندية

  يح برال صاحل بلفاضل أ محد

 مرايس ية الطاهر
 0مسكن ب  044جزء برانمج فوانل )يح برال صاحل  

 اجلزء ال
 

ا/سكن برال صاحل س 124يح  حساونية مراد   

سكن 044يح برال صاحل  مضربي فطمية   

سكن 044يح برال صاحل  كحايلية الرشيف   

34قطعة 00طريق بوجحار السفىل  نتاش مليكة   

أ  /لولو الطابق الاريض سيح محة  طواهرية رايض   

ا/يح محة لولو س جوميع عامر   

متداد 00جتزئة  ذويبات حسني قطعة طريق بوجحار اإ   

  شارع القاةل همري الطيب

  طريق القاةل مربويك منري

  طريق القاةل اولد ابلش يح بن مسشة منرية

602مغازة حقل الريم قطعة  مراد عبد احلفيظ   

النوز رفيقعبد  سوق أ هراس 40جتزئة س يدي مسعود شطر    

أ  /يح الطقطاقية ارضية ارحامنة سابقا  س بوهيل فتيحة   

أ  /شارع الرئيس ولسون س رايح زعرة   

40شارع ابتريس لوممبا رمق  فاخس بوزيد   

  يح غلويس بوشوك شفيق

  هنج واد احلدائق دريد بغدادي

لوممباابتريس  دوايس ية فضيةل   

 بشاين وفاء
سوق زاوية هنج ابتريس لوممبا وموريس أ ودان 

 أ هراس
 

  40يح داير الزرقاء  منارصية توفيق

(امجلارك)هنج مدغشقر بن مشسة بغدادي   

ض محمديلبي    حتصيص ادليوان الوطين ل شغال الغاابت 

 بن أ عبيد صاحل ادلين
ذيب صاحل حصة شارع  42جتزئة ديوان حامية الغاابت 

61:رمق  
 

أ  /س 66طريق عنابة احلصة رمق  بوعيطة محمد ملني   

الطابق ال ريض 46يح العالوية رمق  لومايزية كرمية   

  يح العالوية هنج قندوز محمد العريب انفع نرص ادلين

  شارع عبد الرحامن بن سامل خوادلية عامرة



 
 
 
 

سكن ابولو 01حتصيص  بوراس فايزة   

سكن ابولو 01حتصيص  يشوي طارق   

  حتصيص ابولو رزاب حسان

  حتصيص ابولو خذايرية خمتار

أ فريل 01يح  زنداوي كامل   

أ فريل 01يح  كويفي سفيان   

  شارع عبد الرحامن بن سامل ساميت زيدان

  شارع عبد الرحامن بن سامل شعالن النارص

42:نوار رمقجتزئة رابيح  قوامسية حلمية   

  حتصيص رابيح نوار هنج بوثليجة الطيب دقيش أ سامة

  يح رابيح نوار بن بنور فوزي

  جتزئة املنطقة ال وىل املرحةل ال وىل جابوريب مسري

مسكن 062يح  سلمي مجيةل   

  جتزئة املنطقة ال وىل املرحةل ال وىل عزاز صاحل

عامرة 014يح  رحالية عيل Hاجلامعة  

  يح اجلامعة قوامسية مصطفى

سوق 
 أهراس

مسكن سوق أ هراس 044يح برال صاحل  بوعالق محمد  

 خمزبة

 

  يح برال صاحل بن خليف نورادلين

0هنج عواجيية محمد رمق  نرصي جميد   

سوق أ هراس 01عبان رمضان رمق هنج  خواجيية صربي   

الكبريجتزئة طريق تونس الربج  ش يايح خادل   

رشكة تضامن يوزمان و 

 أ خوه
سوق أ هراس 00رمق الإخوة بوراس  هنج   

 عنرتي محمد
وهنج الهالل املدخل الرئييس مولود فرعون هنج 

أ  /س 46رمق   
 

  هنج وريت عبد الرحامن سوق أ هراس حزام حسان

 غليس بدرادلين

زاوية هنج السبيت بومعراف و هنج ال مري عبد 

أ  /س 60القادر رمق   
 

  يح ابن رشد غراري عبد القادر

  حتصيص جمردة طريق الزعرورية برييك شكري

سوق أ هراس  واد الزرقة شارع بوغاين ملياء   

  جتزئة جنان التفاح ماليكية وفاء

 خوليل محمد صاحل
  40العالوية شارع عبد الرحامن بن سامل رمق يح 

 سوق أ هراس
 

سوق أ هراس 60حصة ريق عنابة مبحاذاة ط خذايرية وليد   

مسنت احلصة رمق  اندرية ابراهمي سوق أ هراس 00هنج الإ   

  يح قويسم عبد احلق سوق أ هراس عيساوي عبد احلق

  يح قويسم عبد احلق سوق أ هراس بروك محه صاحل



 
 
 
 

 جنار هشام
رمق  42سكن شغل ال رايض  001/0044يح 

وق أ هراسس 46  
 

عامردايرة  أ كتوبر60يح     

  هنج زيغود يوسف خوليل محمد صاحل

براهمي   هنج الاس تاذ عوايدية رمحوين اإ

  هنج احلدائق بوجالل نوار

 عايش عيل
حصة  شارع حفيص بلقامس قويسم عبد احلق جتزئة

أ  /س 46رمق   
 

  حتصيص داير الزرقاء ماليكية طارق

  عتارس ية العريب بولكوهة الطاهر

   1700 جعفر عبد الكرمي

  جتزئة رابيح نوار سوق أ هراس عيون الطيب

  حماذي مللعب ابيج خمتار بلفاضل

  حتصيص جنان التفاح راكب غنية

  العقيد معريوش ثالجيية فرح ادلين

  هنج عبد الرحامن بن سامل فطار امحد

  منطقة النشاطات التجارية قرييش خلرض

محمدعكيك  سكن044يح    

 خرض وفواكه

 

  حتصيص جمردة حالميية ربيع

  العقيد معريوش خوادلية أ سامة

هنج محمد مخيس يي02 قاطر محمد   

  مولود فرعون صيفي أ مري 

  cnepحي  مسان صبري

  نهج أحسن بلعبودي مراد عبد هللا

(هنج املغرب وعتارس ية)يح الطقطاقية  بوراوي محمد   

  حي درايعية أحمد بوسنة ياسين

26حصة 61الطريق الوطين رق بن تريعة راحب   

أ  /هنج لطرش يوسف س رجميي عامر   

أ  /منطقة النشاطات التجارية  س فقري عصام   

  أ/سحي درايعية احمد  فقير عمار

أ  /س 60يح درايعية امحد عامرة  بلفاضل عبد الغاين   

أ  /فيكتور هيجوا  سهنج  كرميو فؤاد   

  طريق تونس بن خادل محمد الرشيف

  نهج أحسن بلعبودي ركاب صبري

 

 سكن ترقوي  614حتصيص بن رشد  مخييس اباب

 مطامع

 

  شارع قويسم عبد احلق الطابق الاريض طواهرية نورة

  43حتصيص حمطة الطريان رمق  عبدي عبةل مصبايح

  أ  .ط 00حصة  هنج الامسنت توفيق دريدي



 
 
 
 

  40سكن رمق  044يح برال صاحل  حساينية فيصل

سامعيل    61سكن طريق الوطين رمق  644يح  مرميش اإ

  شارع احسن بلعبودي   46 بن مسعود صربي

  شارع جيش التحرير الوطين عفيف عبد احلق

  هنج وريت عبد الرحامن غنام مصطفى

  06النشاطات التجارية رمق منطقة  مصاب عبد هللا

  شارع بن ابديس رمحوين بلعيد

  46هنج اجلزائر عامرة رمق  سعيدي نور ادلين

  جنان التفاح 61و .سكن ط 3443 رايح حسني

  شارع ابيج خمتار كيسوم فارس

   60هنج العقيد معريوش رمق  مسري علوي

  شارع جيش التحرير الوطين مصبايح لطفي

  61الطريق الوطين  ليور سلامين

  36هنج مولود فرعون رمق  بن منصور خليل

  منطقة النشاطات التجارية ملناجلية محمد الرشيف

  زاوية هنج عبد امحليد بن ابديس حضاك محدان

 

 شارع خبوش النارص شافعي ملويك يزيد

 موزعي احلليب

 

  شارع ابيج خمتار رحال صابر

أ فريل 01شارع  حزاميية عامر   

  شارع حبري السبيت عواينية زهري

  شارع رواينية محمد معمري ربيع

  حتصيص هبيجي منصور ش ذ م م كوديالل

أ فريل 01يح  خرايفي عقيةل   

براهمي  العقيد معريوش سوق اهراس بن جديد  اإ

 حمطات وقود

 

  طريق القاةل سوق اهراس بوغامن معر

  طريق عنابة سوق أ هراس يلفوف رش يد

طريق عنابة 61الطريق الوطين رمق  بن جديد  حسني   

سوق اهراس 61الطريق الوطين رمق  مطحنة الهالل   مطحنة 

  ملبنة املنطقة الصناعية سوق أ هراس ملبنة حامدة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 البدلية

الإمس و اللقب أ و 

 التسمية الإجامتعية
 مالحظات طبيعة النشاط التجاريالعنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سدراتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يح عني الكرمة  ــ ســدراتـــــة خياري الطيب

  مواد غذائية عامة

 ـــ ســدراتـة 10منطقة الشامل الغريب قطعةرمق  بن مراد السعيد

 بلكحةل هشام
  46التعاونية العقارية الرشوق قطعة رمق 

 طريق قاملة   ـ بدلية سدراتة

 ــ ســدراتــة 64سكن رمق  6044/044يح  قروي بدر ادلين

 غضابنية سلمي
ــ  00يح عبيد السعيد مدخل س رمق 

 ســدراتــة

 مسكن ــ  ســدراتــة 14يح  زقاوةل عصام

 يح عبيد السعيد ــ ســدراتـــة بونعمي المنشة

 البدلي شارع رشيف ــ ســدراتــةيح  بوعنمي عادل

 منارصية حلمية
جتزئة املنطقة احلرضية اجلديد قطعة ارض رمق 

 ــ سدراتــة 640

 ــ سدراتــة 0سكن عامرة  004يح  رحاحلية سفيان

 ـ سدراتة 66جتزئة يح السعادة احلصة رمق  ملويل عامرة

 شارع رشيف السعيد  ـــ ســدراتــة  عزايزي اسامة

 شارع الفداء ــ ســدراتــة موفق فريد

 شارع الاس تقالل ــ ســدراتــة افتيت مصطفى

 يح خرضاوي امحد ــ ســدراتــة بلوطار كامل

 شارع السمل ــ ســدراتــة مقيدش عبد اللـه

 يح السمل ـــ ســدراتة  بلوطار حمسن

 ـ   6106فيفري 00يح  40حتصيص رمق  رحايل محمد اليامني

 يح محمد مخيس يت  ــ سدراتة ش نوف عبد الرزاق

   40سكن اجامتعي تسامهي عامرة  04+04 نبيل هبييل  

 مسكن  ــ سدراتة 14يح  بعارة نور ادلين  

 مسكن  ــ سدراتة 14يح  طباخ أ سامة 

 سدراتة -الشهداء  يح  حيي سفيان

 شارع السعادة ــ سدراتة مراحيية مسري

 احلي البدلي ــ   سدراتة زنزوين راحب 

 شارع الفداء ــ سدراتة عامثين صاحل 

 شارع الفداء ــ سدراتة أ فتيت بلقامس

 شارع الاس تقالل  ــ سدراتة بليليطة يوسف

 سدراتة -يح خرضاوي أ محد  غراب أ مال 

 سدراتة - 6100شارع الثامن ماي  لوانيس ربعية

 احلي احلدائق ــ   سدراتة العايب عامثن

 سدراتة -طريق البيضاء  40حتصيص رمق  عون عبد العايل 

 سدراتة -يح خرضاوي أ محد  بوعاكز صاحل

 سدراتة -سكن  636التجزئة الاجامتعية  ميك بلقامس 

 سدراتة64عرشون مسكن عامرة يح مائتان و  العايشزواوي 



 
 
 
 

 يح النرص قطعة رمق  60التجزئة الاجامتعية منطقة رمق  بن شعبان منصف 

  خمابز   41قطعة رمق  66شارع الاس تقالل رمق  معلمي فطمية

يح النرص  ــ  60جتزئة الاجامتعية رمق  بوعالق حسان   

ــ  سدراتة 41رمق جتزئة الربكة  بوعالق محمد   

  شارع الفداء ــ  سدراتة زيرق صدام

  شارع الفداء ــ سدراتة بلعابد الزهرة

  يح املس تقبل  ــ سدراتة بوسعادة اجلودي

 محيداين هشام
) 40التجزئة رمق  ZHUN228   )

 سدراتة
 

سدراتة - 03يح زمزوم السايس رمق  بوطبة بالل   

 سعيد بن سامل
 - 40عبد امحليد بن ابديس رمق شارع 

 سدراتة

 خرض وفواكه

 

  شارع الاس تقالل   سدراتة رمييش لعامري

  شارع صاحل السويف سدراتة بوخرضة الصيفي

  شارع الاس تقالل   سدراتة زانيت توفيق 

  يح املس تقبل سدراتة جحاب ثليجان

  شارع الاس تقالل   سدراتة عايد ايسني 

محمدبراكت  0066210أ   12   

 مطامع

 

0004011أ   60 أ زواو عامد ادلين    

0032300أ   61 مجيل زوهري    

0062400أ   40 حدادي عبد الكرمي    

0030321أ   63 رزايقية عصام    

   0030200أ   61 بيدي حكمي 

0036140أ   60 قامسي زوهري    

0064632أ   66 مسعودي رايض    

عبد اللـهايت اكيك   سدراتة  شارع الفــــــداء             ــ 

 موزعي احلليب

 

  سدراتة ــ   6100مــاي  42شارع  بعارة محمد الهادي 

  سدراتة  ــ احلي البلـــــدي         مغزي الرشيف

  سدراتة   يح عني الكرمة       ــ عزاق طارق

سدراتةمسكن بدلية  30يح  زيدي محمد صاحل   

العايشعولب  سدراتةاملنطقة املسامة رواكز      حمطة وقود 

م مروى الس نابل.م.و.ذ.ش   مطحنة منطقة النشاطات التجارية سدارتة 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

الإمس و اللقب أ و  البدلية

 التسمية الإجامتعية

 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري

 مخيسة

 بوجالل نذير
 64حمل رمق هنج هواري بومدين 

 بدلية مخيسة

 مواد غذائية عامة

 

 بدلية مخيسة بوجالل محمد

 بدلية مخيسة سامرة العيد 

 بدلية مخيسة     1تكفاريناس رمق  سامرة املانع

مبحاذاة دار الثقافة 30حمل رمق  بوجالل شعبان  خمزبة 

 حمطة وقود بليدة مخيسة اونييس مخلييس

 برئ بوحوش

 قطعة رمق  6التحصيص الاجامتعي رمق  امحدديلمي 

 مواد غذائية عامة

 

 بدلية برئبوحوش مركز مذكور عبد امحليد

 بدلية برئبوحوش مركز بشقاوي امحد

 حصة  660التحصيص الاجامتعي  حنايش حدة

 بدلية برئبوحوش مركز معمري زوهري

 حصة   660التجزئة الاجامتعية  عالم خري ادلين

  خمزبة  10التجمع البدلي رمق  زاوي يوسف الطيب

 شارع الشهداء برئبوحوش مذكور حورية 

 مطامع
 بدلية برئبوحوش محريط عيل

 طريق عني البيضاء برئبوحوش بومنجل رضا

جويلية برئبوحوش 40شارع  بلخرشوش اندية   

مسكن بدلية سدراتة 30يح  زيدي محمد صاحل حليبموزع    

احلراكتية رشكة   حمطة وقود بدلية برئ بوحوش 

 الزوايب

 مركز الزوايب منافق عـبد القادر

  مواد غذائية عامة
 مش تة اتقوفت بدلية الزوايب رواق العــيـد

 مركز  بدليـــة الزوايب بن حلمية الزهرة

 مركز بدليـــة الزوايب حشييش بلقامس

  حمطة وقود بدلية الزوايب زاوي عبد الرحامن

 مركز سافل الويدان فــؤاد وطــار  سافل الويدان             

 مواد غذائية عامة

 

 طريق ترقالت    شادي فيصل

 قطعة  46التحصيص الاجامتعي رمق  بن عـيدة عاشور

 سافل الويدان محدان بوطاحة

 بدلية عني سلطان لبناقرية   وداد عني سلطان             

 مواد غذائية عامة

 

 بدلية عني سلطان مرايح  نصرية

 بدلية عني سلطان   داودي  بن انرص 

 التحصيص الاجامتعي عني سلطان  اسامعيل    شعباين 

  حمطة وقود بدلية عني سلطان ش ذ م م واخوته 

 ام العظامئ

 بدلية ام العظامئ  مراريش قدور

 عامةمواد غذائية 

 

 بدلية ام العظامئ بومتجت لعامري

 بدلية ام العظامئ مرخيش اونيس

 بدلية ام العظامئ لوندي عبد الرحامن

 بدلية ام العظامئ تويم مصطفى



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام العظامئ 04قطعة رمق  زبريي امجلعي

 بدلية ام العظامئ زاوي عبد الرحامن

 العظامئام  40التجزئة رمق  عراب فاحت

  خمابز يح شوابنية ملبارك سعايدية صربي

   40التحصيص الاجامتعي رمق  لوح محمد

 هاين محودة

 46التحصيص الالكس ييك رمق 

04حمل   

  خرض وفواكه

00موقع  04حمل رمق  غلوج عبد السالم   

  حمطة وقود بدلية ام العظامئ زاوي لزهر 

  مواد غذائية عامة ترقالت بدلية النارص قدادشة عبد ترقالت

 بدلية ترقالت بوغرارة غيدة

 بدلية ترقالت بن ضاوية صاحل

 بدلية ترقالت مركز ش بوط حرضية



 
 
 
 

الإمس و اللقب أ و التسمية  البدلية

 الإجامتعية

 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مداوروش

  مداوروش. 63 :رمق قطعة عيل عاشوري يح ابرة العيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد غذائية عامة

 

 مداوروش. عيل عاشوري يح مامني فتحي

 مداوروش. عيل عاشوري يح بوبعاية الطيب

 عطوط أ محد
.  40حمل رمق( وسط املدينة)شارع الربيد 

 مداوروش

 مداوروش .املدينة وسط بن ماكل محمد أ مزاين

 مداوروش. طريق سدراتة محمد الصغريبطينة 

 مداوروش. لغرور عباس يح عوملي أ يوب

سالم  س يوان اإ

 رمق حصة الاول الشطر 03 رمق التحصيص

رمق  و ط عىل يطل  45   ماي 08 يح 12

 مداوروش.   61

 بن عديد العريب
. 145 رمق  حصة 1945 ماي 08 حتصيص

 مداوروش

 عشور زوبري
. ح ج رمق 24 حمل مسكن ومخسون مائة يح

 مداوروش

 مداوروش. لغرور عباس يح شواقرية رش يد

 مداوروش. مزنر عيل يح سالطنية كامل

 قنفودي منري
مدخل ب رمق )سكن  030يح مزنر عيل 

 مداوروش(. 46

 مداوروش. جتزئة طبة اجلبانة بن ابرش مصطفى

 مداوروش. حمتايل الإخوة يح هوادف ماجر

 مداوروش. يح عباس لغرور رحامنية مسري

 مداوروش. عيل عاشوري يح بوشارب اسامعيل

 مداوروش 46التحصيص الاجامتعي رمق  فارح نبيل

 مداوروش. عيل عاشوري يح فراحتية نور ادلين

 مداوروش. بوخرشوفة الإخوة يح زرويق محمد الطيب

 بوسامل ابراهمي
 :رمق الاجامتعي التحصيص 35 :رمق القطعة

 مداوروش. الثاين الشطر 03

 بدلية مداوروش 1954 نومفرب 01 شارع بوليفة عبد الغاين

 شعابنية فطمية
 00الشطر ال ول احلصة رمق  41حتصيص رمق 

 مداوروش. الطابق ال ريض

 مداوروش 1945 ماي الثامن جتزئة بومتجت عبد القادر

 مداوروش. 6100شارع الثامن ماي  عبد الغاينغرييس 

 مداوروش. مزنر عيل يح بن عدودة صاحل

 مداوروش. معر جبار يح همين حلمية

 مداوروش. 435 عيل مزنر يح جالد فاحت

 مداوروش. معر جبار يح بن عدودة منري

 جاليب بوبكر
. ال ريض الطابق 29 :رمق املعلمني يح

 مداوروش

 مداوروش. احملطة يح عناب وليد

 مداوروش. 66يح الإخوة بوخرشوفة  قطعة  جاليب أ مين

     



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الإمس و اللقب أ و التسمية  البلدية

 الإجامتعية

 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري

 
 
 
 

 مداوروش

 بوعامني توفيق
  .6رمق  حمل التجارية النشاطات منطقة

 مداوروش

 خمابز

 

س تقالل بومتجت محمد مداوروش. شارع الالإ  

 سامييل العلواين
 .ب مدخل مسكن 435 عيل مزنر يح

 مداوروش 

جامتعي التحصيص بعاطش ية لزهر   مداوروش 104 الإ

 سديرة محمد الرشيف
يح عاشوري عيل ابلقرب من مفرزة 

 مداوروش 33احلرس البدلي حمل 

 يح عباس لغرور عبابس ية مسري

 يح العريب بن هميدي بومتجت عبد الكرمي

 يح عيل مزنر بن ماكل بدر ادلين

 بدلية مداوروش 45 ماي 08 جتزئة قامسي مراد

 خرض وفواكه

 مداوروش. 29 رمق  املعلمني يح مصباح بالل

مداوروش . 030يح مزنر عيل  لعايب مراد  

مداوروش. 6100ماي  42حتصيص  فارح السبيت  

 . الوطين التحرير جيش شارع 08 مصباح البايه

 بدلية مداوروش درايج صاحل

مداوروش. يح الإخوة بوخرشوفة مناجلية عيل  

 مطامع

مداوروش. طريق سدراتة دزيري بشري  

 بدلية مداوروش مجلل فطمية

 مداوروش. الفالحة بنك طريق قندوز بالل

 مداوروش. الوطين التحرير جيش شارع مرخيش الزين

مداوروش. شارع الاس تقالل خماطرية عبد الكرمي  

مداوروش. 61الطريق الوطين رمق  زروايل بوزيد  

مداوروش. طريق سوق أ هراس فارح كامل  

 مداورورش طالب أ محد

عيل يوسفاو  حمطات الوقود  مداوروش 

هنج تبسة مداوروش 300 حمل العني   

 مطحنة يح الإخوة بوخرشوفة مداوروش مطاحن بلغيث الكربى

 
 
 



 
 
 
 

 
 

الإمس و اللقب أ و التسمية  البلدية

 الإجامتعية

 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري

 تيفاش

 بن تريعة محمد
بقرب من ادلرك الوطين  40:حمل رمق

 تيفاش مركز

 مواد غذائية

 

 تيفاش. قطعة 53 رمق جتزئة بريك توفيق

 تيفاش 01 :رمق التحصيص مجعي محمد

 تيفاش مركز طاوس محيد

 تيفاش مركز مجعي محمد

تيفاش 00التحصيص رمق  بوعروة زبري  خمزبة 

  خرض وفواكه الساحة العمومية تيفاش بن تريعة عبد هللا

 الرقوبة

  مواد غذائية الرقوبة.  01رمق  الإجامتعية جتزئة قروي فاحت

 بدلية الرقوبة جواد محمد

 بدلية الرقوبة بغنة الزهرة

 الرقوبة. مش تة مجمع الربج جواد هشام

جامتعي التحصيص معمرية محمد  الرقوبة الإ

وادي 

 الكربيت

  مواد غذائية شارع وسط القرية عزوين الربيعي

 مصباح محمد 46جتزئة رمق  بلفار زكية

 ادلاموس قرية وادي عناب فتحي

 وادي الكربيت مركز توماري زيدان

 وادي الكربيت مركز رتييت حلسن

  حمطة وقود واد الكربيت توماري زيدان

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري الإمس و اللقب أ و التسمية الإجامتعية البلدية

 املراهنة

 املراهنة جوايدية رضا

 مواد غذائية

 

 املراهنة خرضاوي صاحل

 املراهنة عاميدية مراد

 املراهنة بوكبوط صاحل

 املراهنة بورزق فريد

 املراهنة خذايرية هالل

 املراهنة عامرنية اسامة

 خمابز
 املراهنة بورزقة عبد هللا

 املراهنة قفاصة العطرة

 املراهنة محزاوي شكري

املراهنةبدلية  قارون عبد احلكمي  مطامع 

 بدلية احلدادة سريين صاحل

  حمطة وقود املراهنة بوهنشري محمد الرشيف

س يدي 

 فرج

 مواد غذائية بدلية س يدي فرج بن علمالج صاحل

 

 بدلية س يدي فرج بن خدجية مباركة

 بدلية س يدي فرج هبلول مجعة

 بدلية س يدي فرج قدلاس ين محمد

 // امحمدبرينيس 

 ويالن

 مواد غذائية بدلية ويالن قوامسية مراد

 

 بدلية ويالن بن عبود بوعزيز

 بدلية ويالن العيايشضيفي 

 بدلية ويالن دريدي حدة

  حمطة وقود بدلية ويالن دايرة محمد لطفي

 احلدادة

 بدلية احلدادة غريس سفيان

 مواد غذائية

 

 بدلية احلدادة غريس مسري

 بدلية احلدادة فلحوح عبد القادر

 بدلية احلدادة ملييك توفيق

 احلدادةبدلية  كراميية كامل

 بدلية احلدادة زوقاري نعمي

 خمابز بدلية احلدادة سديرة عبد هللا

 بدلية احلدادة ماجري هشام

 مطامع بدلية احلدادة غاميدية سهيل

احلدادةبدلية  وحايدية زهري  

 حمطة وقود مش تة فهناة احلدادة نرصي عبد الكرمي



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

أ ولد 

 مومن

 أ ولد مومن مصيدة فيصل

 مواد غذائية

 

 أ ولد مومن بوجحرة كامل

 // عزايزية نورادلين

 // عزيزية اسامعيل

 اخلضارة

 اخلضارة سالميية خلرض

 مواد غذائية

 

 اخلضارة عاميدية محمود

 اخلضارة رشدي عاميدية

 اخلضارة حساينية نورادلين

 اخلضارة قوامسية امليك

 اخلضارة سديرية نوري

عبد هللاسديرة   خمابز بدلية اخلضارة 

 بدلية اخلضارة فيصل رحامنية

 مطامع بدلية احلدادة رحامنية فيصل

 بدلية احلدادة سالميية محمد

  حمطة وقود اخلضارة قوامسية الهادي



 
 
 
 

 مالحظات طبيعة النشاط العنوان التجاري الإمس و اللقب أ و التسمية الإجامتعية البلدية

 املرشوحة

 عني سينور املرشوحة حاسي مقداد

 مواد غذائية

 

 هنج صيد عيل عني سينور قرقوري نعيم

 املرشوحة مركز مفتاح عبد الحميد

 ابراهمي الطابق ال ريضجتزئة س يدي  حزايمية لطفي

 رسدوك بومجعة بوكلوهة أحمد

 أتراي نجمة
قطعة احلصة  00جتزئة عتيق عيل 

 عني سينور 00:رمق

 املرشوحة مركز مرزوق مختار

 حتصيص عتيق عيل قرقوري عبد الحليم

براهمي املرشوحة عباس غنية  يح س يدي اإ

 شارع اول نومفرب نبيلي نورالدين

 شارع بوس يف صاحل عني سينور حاسي لزهر

 املرشوحةجتزئة س يدي ابراهمي  حستوت مراد

 حتصيص ثليجان سايس ذهيب

 حتصيص نرصي حسني محدي الرشيف خمابز

قطعة 14جتزئة ثليجان صاحل  شايب نذيرة  

 ملبنة طريق احملطة عني سينور هبيجي حسان

املرشوحة 61الوطين رمق الطريق  حاميدية عيل  
 حمطة وقود

ج املريس .اإ .ذ.ش  عني سينور 

 احلنانشة

 حتصيص البطيحة احلنانشة دوافلية حراكيت

 مواد غذائية

 
احلنانشة 16حتصيص البطيحة  جفافلية سفيان  

 القرية الاشرتاكية احلنانشة جفافلية عامر

 مش تة التيرتي احلنانشة جبابلية النبييل

احلنانشة 0جتزئة البطيحة  جفافلية عبد الوهاب  

 القرية الاشرتاكية احلنانشة جفافلية محمد

 جتزئة الاجامتعية احلنانشة خذايرية مودلي

 القرية الاشرتاكية احلنانشة خواجيية عبد النارص

 القرية الاشرتاكية احلنانشة دوايدية مجيةل

احلنانشةبدلية  جفافلية ماهر   خمزبة 

 اولدادريس

 بدلية اولدادريس قريف السعيــــــــــــــــد

 مواد غذائية

 
 بدلية اولدادريس جاليلية مليكة

 بدلية اولدادريس قطار رش يد

 بدلية اولدادريس بوعرقوب صاحل

 بدلية اولدادريس زرويق عبد القادر

 بدلية اولدادريس لعجال بغدادي

 بدلية اولدادريس جعال عبد الكرمي

 بدلية اولدادريس هذيل لزهر

 بدلية اولدادريس بن دريس طارق

 اولد ادريس مركز ضيفي س ناين

 01أ وت  04يح  زايين الصادق



 
 
 
 

 خمزبة التجزئة الاجامتعية اولدادريس مناجلية عامرة

دريس دايرة محمد لطفي  الوقودحمطة  أ ولد اإ

 عني الزانة

 بدلية عني الزانة بلطيف محمد

 مواد غذائية

 
 بدلية عني الزانة بن علوش محمد الرشيف

 بدلية عني الزانة ثالجيية خمتار

 بدلية عني الزانة بن صايف عامر

 بدلية عني الزانة بن نرص امحد

 بدلية عني الزانة عرجون عبد الرؤوف

 بدلية عني الزانة بن ضو بلعيد

 عني الزانةحتصيص هواري بومدين  بن لطيف أ مال

 عني الزانةجتزئة هواري بومدين  بن علوش ايسني

قطعة الرحبة 04جتزئة  بن صايف ادريس  خمزبة 

 حمطة وقود عني الزانة حاميدية محمد الصاحل

 تاورة

 بلدية تاورة سيساوي التليلي

 مواد غذائية

 
 حي الوندي تاليلية سعاد

 00:حصة رقم 30:حي النصر رقم بشاشحية رشيد

 تـــــــــــــــاورة نصايبية عبد احلق

تــــــاورة 64/04يح  سيساوي عبد احللمي  

اوت تـــــــاورة 04يح  رواحبية محمد  

 هنج العريب التبيس تــــــاورة موساوي رضا

 تـــــــــــــــاورة هرامقي ربيحة

 جتزئة دعاس محمد تـــاورة قدلاس ين حسني

 العريب التبيس اتورة فداوي فوزي

 تـــــــــــــــاورة خوادلية حفصية

 يح مزارة عبدالقادر  نصايب رفيق

00:رمق 6100يح أ ول نومفرب  بوس تة فطوم  

 بدلية اتورة سالطنية بلقامس

زرقينةمعارفية  6100جتزئة أ ول نومفرب    

 بدلية اتورة عاللشة عبد العزيز

  10جتميع حصص فردية مفرزة طييب ابراهمي  ترعة عائشة

00جتزئة أ ول نومفرب  نصيب انرص  

اتورة يح مولود فرعون قريف سلمي  

 خمابز

 

 لبادي فؤاد
 03غرب  0جتميع حصص فردية مفرزة اتورة

00حصة  قطعة طابق اريض  
 يح اول نومفرب بدلية اتورة فداوي فريد

 الزعرورية

 بدلية الزعرورية شايب عبد السالم

 مواد غذائية

 
 بدلية الزعرورية خلف هللا حسني

  10يح دابيس ابراهمي قطعة  مرابطي كامل

 بدلية الزعرورية عاممرة بوبكر

 بدلية الزعرورية لييل مخييس

 بدلية الزعرورية بسامبولصاص 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شارع درييس الطيب بوعيش مراد

 عىل شارع دابيس ابراهمي بشوع فاروق

 بدلية الزعرورية غمي رايض
 بلدية الزعرورية بن علوش نورالدين

  خمابز بدلية الزعرورية دايرة محمد الطاهر
  حمطة وقود حامم اتسة الزعرورية مساعدية  نوي

 ادلريعة

 ادلريعة غزلن س ناء

 مواد غذائية

 
 ادلريعة خرابش بلقامس

 ادلريعة بورشيكة امليك

 ادلريعة بلحرش عائشة

 ادلريعة زيتون النارص

 ادلريعة طبيب عصام

 ادلريعة لعقون العيايش

  حمطة وقود ادلريعة مزاهدي عامر
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