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ن البايمرابطة يوسف  النخيل قصر املياه ع

ق  النخيل رقم 31حا راسو عبد ا

خوة فراد رقم 69بقاش خالد ول  ن الباي الشطر  تحصيص ع

ود صابر /ق

/سيفي عبد السالم

ن  47 س قدور بومدوسبصيلة حس

ن ود اس شارع 08 الدكتور عاملات قسنطينةمز

ان وك ايت اومز ميدم رقم 03 ن زادي  عبد ا

ش مصطفى سابقا رقم 19وليد بقاش ن بقر

 قدور بومدوس رقم 88بليل كمال

رس مراد  فضيلة سعدانبن 

ة عزوز املركز التجاري 20 اوت 1955بن عم

 فيال غ,د,شبوشالغم احمد

 فضيلة سعدان ع,دبوع دمحم

 فيال ع,د,جطقوش العمري 

ول زوابومقورة كمال ن الباي رقم 710 الشطر   ع

ر 1961 عمارة د رقم 2شعابنة ناصر  17 اكتو

خوة فرادوليد حا  546 مسكن 

وش  564 مسكن عمارة 11 رقم 16عبد هللا كر

ن الباي 564 مسكن عمارة 04 رقم 01 قسنطينةبن مبارك  طارق   ع

حي النخیل الیاسمین رقم 189شرواط عزیز
حي خزندار عبد الرحمان رقم 04 محل أ قسنطینةلوقاف اكرم

حي خزندار عبد الرحمن عین الباي رقم 13سراغني الیاس
حي النخیل رقم 47 أسوالمیة رشیدة

حي النخیل رقم 331قشاو رشید
حي النخیل خزاندار عبد الرحمن طریق عین البایرقم 13بن شعبي عبد المالك

حي النخیل خزاندار عبد الرحمن طریق عین البایرقم 72بن ثلجون كمال
حي النخسیل طریق عین الباي رقم 41عمیرة عائشة
حي النخیل خزندار عبد الرخمن طریق عین البايضرسوني دمحم

ن البايعيداوي سفيان خوة فراد تحصيص الشطر 1 رقم 73 ب ع  

م خوة فراد رقم 143مقيدش خديجة زوجة كر ول  ن الباي الشطر  تجزىة ع

خوة فراد محل بديب منصف ول  ن الباي الشطر  تجزئة ع




شاط ض لسنة 2021 حسب نوع ال ن بمناسبة عيد الفطر  ر دول رقم 01: قائمة التجار امل ا

والية  قسنطينة

ابز ا



ن قدور بومدوس رقم 47 بمكيو مليك

ميلبن معمر زكية ش مصطفى رقم 20 املنظر ا عر شارع 

يد رقم 02 أبوالقمح نور الدين ي عبد ا ن سعيدا

س بالل ن الدكتور لفران رقم 30بواملدا

ن نوفل اب رقم 35بوالطم  بن معطي عبد الو

شارع بورفروى سليمان رقم 02حمرو خديجة

ش رقم 02 مكرر بودماغ اسكندر ن بن مالك 

ب خالد ن قدور بومدوس رقم 30ش

 قدور بومدوس عمارة ب رقم 66ح كمال

 قدور بومدوس عمارة ب رقم 87لبيدي عبد الرحيم

 قدور بومدوسناموس اسامة

د في يز ميلشر شارع باستور رقم 70 املنظر ا

ة اب رقم 56بوالصوف سم شارع بن معطي عبد الو

شارع بورفروف سليمان رقم 06حيوال عبد القادر

 قدور بومدوساحسن كرمي

ا ي بو  قدور بومدوس عمارة ا,ب رقم 03سما

شارع قدور بومدوس عمارة د رقم 118لعق جميلة

شام فيال ح,د,و,ر,ر 01 مكرر بوكيل 

 فضيلة سعدانبن قا الدرا

ي دمحم  فضيلة سعدانخ

 20اوت 1955بوقلول من

 20اوت 1955ايديو دمحم

املركز التجاري 20 اوت 1955قارة جو سامي

 فيال ع,د,ب,ر,ر 10زغودي عادل

ي كمال  فيال ع,ز,ف,ر,ز 08اما

6اوت 1955 ر,ر 10بوقلية كمال

املركز التجاري 20 اوت 1955فانيط ايوب

ن قدور بومدوس ع د رقم 100حيوال سليمان

ن الباي 564 مسكن عمارة 39 رقم 72خرشوش عبد الرزاق  ع

 564 مسكن عمارة 347 رقم 61بواملرقة عبد الوحيد

يم ن الباي 500 مسكن عمارة 32 رقم 42حمدي باشا ابرا  ع

ادة عبد الرزاق  500 مسكن عمارة 48 رقم 480ز

ان ول رقم 195 أبدر لو ن الباي الشطر   ع

ارفور  ات  /سو

ن الباي 600 مسكن عمارة 22 رقم 84طاوطاو دمحم  ع

غذية عامة

 + خضر و 

فواكھ



اء ن الباي 600 مسكن عمارة 20 رقم 74مسلم زكر  ع

بة طارق  ن الباي 600 مسكن عمارة 28 رقم 107بوشر  ع

ن البايمجماج دمحم  500 مسكن عمارة 30 رقم 34 ع

ن العابدين ن البايكموش ز  500 مسكن عمارة 13 رقم 30 ع

ن ن الباي 564 مسكن محل 62كعرور ياس  ع

حي عین الباي رقم 230  زواغيجنحي بالل
حي عین الباي رقم 242 زواغيمصباح دمحم

حي عین الباي الشطر الثاني رقم 103 زواغيطاوطاو احمد
حي عین الباي الشطر الثاني رقم 84 زواغيمیلي بالل

حي عین الباي الشطر الثاني محل رقم 51 زواغيقجالي طارق
حي عین الباي رقم 718 ب زواغيقصیر دمحم

حي عین الباي رقم 352 زواغيلقصیر دراجي
حي عین الباي رقم 525 زواغيسلیمون حمودي

حي عین الباي الشطر االول رقم 732 محل أ و ب زواغيلشھب یوسف
شام ن الباي رقم 525 زواقجا   ع

ن الباي رقم 739 زوامعزي بومدين  ع

ش رحمة ي رقم 87 زواحن ن الباي الشطر الثا  ع

ي ن الباي رقم718أ زوابن شرطيوة عبد الغا  ع

ن البايمغراوي سليم 39 زوا عمارة 12 ع

يوي  ن الباي  زوا عمارة ك رقم 06احمد ش ع

كر امي بو ن البايتو 08 72 مسكن عمارة ج زوا ع

ن ن البايبن كحول ياس  72 مسكن عمارة ل حصة رقم 02 ع

رفان ز بو ا  564 مسكن بلوك 21 عمارة 21عبد العز

 564 مسكن عمارة 09 رقم 12 قسنطينةمعلم محرم فؤاد

 564 مسكن عمارة 7 رقم 7 مكرر قسنطينةحوادق سليم

ن الباي 564 مسكن عمارة 05 رقم 04 قسنطينةصو رابح  ع

ن الباي رقم 12 مكرر قسنطينةشمس الدين معلم  564 مسكن عمارة 09 ع

ن الباي 564 مسكن عمارة 04 قسنطينة قلور زوجة مبارك 01 ع

ن م ن الباي رقم 5 قسنطينةسمارة صا  ق ع  النخيل طر

س ن الباي قسنطينةسمارة ادر ق ع طر

ن م ن دمحم  ن البايطم ق ع  النخيل رقم 189 طر

رقم 08 أعرفة سفيان

م ا عبد الكر روبدو ن الباي ا تحصيص  564 مسكن عمارة 9 ع

خوة فراد رقم 143مزايري اسامة قلب الدين ول  ن الباي الشطر  تحصيص ع

ن الباي رقم 230ناب السعيد ول ع خوة فراد الشطر   

يد ميلدرنون عبد ا يد رقم 04 املنظر ا ي عبد ا ن سعيدا

ميلزعيمش منصور  يد رقم 05 املنظر ا ي عبد ا شارع سعيدا

قسنطينةقسنطينة



ميل رقم 03بوفنارة ع يد املنظر ا ي عبد ا ن سعيدا

 قدور بومدوس عمارة س سيلوك رقم 01خراب فضيلة

 20اوت 1955بوقليل حسام الدين

 20اوت 1955سياري احمد

املركز التجاري 20 اوت 1955ايديو دمحم

ن  20اوت 1955بوفنارة ياس

املركز التجاري 20 اوت 1955جا حميدة

20اوت 1955 ر,ر 01جروة بالل

املركز التجاري 20 اوت 1955بوفنارة صالح الدين

ر  20اوت 1955 ر,ر 09بوفنارة دمحم الطا

 فيال ع,ق,رقم 43جبار نوفل

ياصي نور الدين  فيال ح,د 02بو

ة عافر ن البايفخ مطار دمحم بوضياف موقف السيارات ع

ي ن الباي مطار دمحم بوضياف موقف السياراتعلوي دمحم العر ق ع طر

رش ن البايعبد الرحمان بن  مطار ع

ن الباي رقم 62جاد رضوان  564 مسكن عمارة 34 ع

 564 مسكن عمارة 35 رقم 64جا صا

ن الباي عمارة 36 رقم 60بوكرزازة اسماعيل  500 مسكن ع

ن الباييقوتة بوليو  600 مسكن عمارة 23 رقم 85 ع

ن البايغضبان ناصر  600 مسكن عمارة 19 رقم 72 ع

ن البايمقداد سايفي  600 مسكن عمارة 16 رقم 60 ع

بة من ن البايبوعش  600 مسكن عمارة 29 محل 110 ع

 564 مسكن عمارة 36 رقم 65يامن جا

ي ن عبد الغا ن البايمسك 39 زوا عمارة 11 ع

ن البايدمحم بن جابر  72 مسكن عمارة 12 زوا ع

س ن البايبن كحول يو  72 مسكن محل 67 ع

ن البايعبد الرحيم مصالوي   72 مسكن عمارة C رقم 03 حصة ع

ي ن عبد الغا ن الباي رقم 63 أمسك  زوا عمارة 11 ع

ي  72مسكن عمارة ج 02 زوا سليمانرشيد بك

يوي  ن الباي زوا تحصيص الباي 38سامي ش ع

ديدةنجار ع مجمع سك 13 ع منج املدينة ا

ديدةفيال احمد مجمع سك 18 ع منج املدينة ا

ديدة ع منجخالدي عبد القادر املدينة ا

ز ديدة ع منجزعرور عبد العز املدينة ا

يم ديدة ع منجسياح ابرا مجمع سك UPLF/ISTIKLAL 05املدينة ا

شاطات 

أخرى 



س ديدة ع منجحاج احمد باد املدينة ا

ية فيصل ديدة ع منجب املدينة ا

ف مجمع سك 14 / مجمع سك 16وناس دمحم شر

ديدة ع منجدا يمنة املدينة ا

اديةحرقت مسعود ز

سركينةحرقت مسعود

منيةدباش محمود

DNC/SMKدباش محمود

رحمونيةدباش محمود

جلوليةدباش محمود

اب ب حميدانشقار عبد الو

باب قنطارة SMKقلقولة احمد

امل قماسمق نورالدين

ز ن سمارةبن سالم عبد العز ع

ز جبل الوحشبن سالم عبد العز

ز جبن سالم عبد العز عمان املر

س رابح ةبوحل بك

ملبنة نوميديا
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ي الياس شارع بن مليكمقرا

ي وليد الھ 03عثما ن بودر

ز شكيب ن بوغابة عمار زر

يدي رقم 71كمال سيفي  ي بن امل ن العر

ن رقم 25بلعابد اسماعيل شارع فلسط

ر سطانركيمھ لز رقم 05 ن 

يدي رقم 02نقاش دمحم ي بن امل ن العر

 الدق 01 رقم 413عليوش عبد هللا

يم ن العابدين بن ابرا ناء 447 س م كز  ال

ش ناصر   الدق عبد السالم برنامج 148 رقم 413عم

ي ره كبا خوه عباسالز

ن عباس محمود رقم 67 س م كبورزامھ بلقاسم

وب رقم15 س م كبوقفھ رابح ن اسماعيل م

وك رقم 94طيار أحسن تحصيص سيدي م

يد تحصيص جبل الوحش رقم 89عماري دمحم عبد ا

اديھ رقم 112بوحالسھ م الدين  الز

ي تحصيص جبل الوحش رقم 246حمالوي عبد الغا

ز ش عبد العز  جبل الوحش رقم 208عم

 سركينھ 02 رقم 43 أشام نحال

شام حھ   ساقيھ سيدي يوسف محل أ رقم 01بو

م عبد القادر 22ضيف مولود  أ  

يھ مولود م عبد القادر ن س رقم 04بن صا  

ي رقم 38أم زعي  م عبد القادر ن بيار ك  

ف م عبد القادر رقم 23 سعد هللا الشر ش   ي  ا شارع ش

كيم  بوالصوف رقم 124بومقوره عبد ا

 بوالصوفالعيد لفوالھ

ن صا دمحم رقم 17بوسطلة مباركة

رق  وك ز شارع عدوي سماعيل محل د رقم02 س-م-ك م

ليھ 1962 قسم 381 مجموعھ ملكيھ محل ج عيون وائل  05 جو

تحصيص حداد محمود 228العايب درا




شاط ض املبارك لسنة 2021 حسب نوع ال ن بمناسبة عيد  ر دول رقم (1): قائمة التجار امل ا

والية قسنطينة

ابز ا



11ن عبان رمضان محل رقم 06بخة أيمن

شارع أحمد جغراد 07باش خزنا عادل

خوه عرفھخالف دمحم  

ونھ عادل تحصيص حداد محمود رقم 103بور

س تحصيص بوالصوف رقم 68 أمراد أون

 500 مسكن حسان بوجنانھ عماره ف 01 رقم 13عواطي دمحم

ر غد الطا  500 مسكن حسان بوجنانھ عماره ف 01 رقم 04ز

م ب عبد الكر  حسان بوجنانھ رقم 01ر

ليھ 1962 عماره 12 رقم 01بن مناح سم   05 جو

خوه عرفھ رقم 48صمادي صا  

ن مسعودة ن بلوزداد رقم 47قر

شارع عامر حمو رقم 03بن قدوار نصر الدين

ن حمو عمر 04درقال منصف

د سوق بطو عبد هللا 75رمرام يز

سوق بطو عبد هللا 01رماش رشيد

كر شي بو سوق بطو عبد هللا 03ل

زر  سوق بطوع زر

خوة بوروسة رقم 20 مكرر أسكندر بن باكة ن 

اب ش عبد الو يدي بوغاش ي بن م رقم 45 ب ن العر

ادون  س رقم 36زليخھ  ميد بن باد شارع عبد ا

ن مسعود عيجھ يوسف رقم 06بودرم ن بن 

ن حمالوي رقم 20طقيق عادل

ن حمالوي رقم 17مصبا توفيق

شارع عمار السطليفي رقم 05مختار خيط

اض زعباط خوه عرفھ رقم 51ر ن 

شارع حمالوي رقم 16كمال لعمور 

خوه عرفھ رقم 51عولھ عبد العا ن 

اسن ان مسعود 19مزا ا ن بود

يلھ ي  سوق بطو عبد هللا 45تر

س بوجمعھ  سوق بطوبن يو

سوق بطو عبد هللا 50بن قاره يمينھ

سوق بطو 29بوالفلفل عقيلة

ماير جمال ن حمالوي رقم 14بو



ن سا أحمد رقم 06 س م كحميد مشطري 

 الدق عبد السالمبلعيدي سفيان

 الدق عبد السالمأشرف بوسنھ 

ر بور بوكروش الدقالطا

ن ن ا بو  الدق 413 محل جزكر

الدق 413 مشروع 35 رقم 01يوسف راب 

 الدق برنامج 1148عمار بودفھ

ن عباس محمود رقم 69 س م كبوزراعھ مسعود

ي  ن سا أحمد رقم 07 س م كساعد حما

ن الدين قاره مصطفى ر رقم 34 أ س م كز سھ الطا  عبا

ي عباس ي سفيان رقم 34 س م كغر ا ن حر

سباس رقم 43 شارع ج س م كبولنباح رشيد  ع 

سھ ن عدوي اسماعيل رقم 23 س م كرق خم

ر رقم 49 س م كبن كنيده دمحم رمزي  سھ الطا ن عبا

ط شمس الدين وب رقم 21 س م كشو ن اسماعيل م

خوه عباسبن عسكر عز الدين  

راب سليم  منتوري 413 س م كر

شاوي  ن  ع  الدق عمارة 23 رقم 1148ياس

اديھ س1 رقم 06بودن رضوان  الز

يناز تحصيص جبل الوحش 915ناب ش

ي لطفي تحصيص جبل الوحشتر

ة جمال تجزئھ جبل الوحش رقم 417بوعك

تحصيص جبل الوحش محل رقم 323أايديو أحمد

تحصيص حبل الوحش رقم 128 محل رقم 03ميالط فارس

 جبل الوحش رقم 65 بمولف خليفة 

ش رقم 23أز عابد ي  ا م عبد القادر شارع ش  

 سركينھ 02 بن لقماري الطيب

ان ز م عبد القادر عماره سأيت عمر مز  

جھ خ الدين  بومرزوق عماره 25 رقم 470عر

 490 مسكن عماره 34 رقم 27وليد رامي خنو 

 بوالصوف 2000 مسكن 516  عمارة 01 رقم 154مخ عبد هللا

ط سامي  سواق البلديھقر  بوالصوف 

امس بومقوره عبد البا  بوالصوف الشطر ا

ن سليم ن  بوالصوف C 19 مسكن 200 بو

 بوالصوفجواد وليد 

التغذية 

العامة

 + خضر و 

فواكھ



  بوالصوف196 مسكن عماره 9 رقم 202  ساميھ حناش

 بوالصوف 196 مسكن رقم 223سامي رجيل

ت طھ تجزئة عبد لبحفيظ بوالصوف رقم 02بوالب

شارع طاطاس بلقاسم رقم 24رابح خناوي 

يدي رقم 70ناصري دمحم توفيق ي بن م شارع العر

ن بلوزداد 45سم واصل 

ن بوب حس خوه عرفھ 72ش شارع 

و 03بن مبارك فؤاد ن بوجر

يدي رقم 106سيفي كمال ي بن م شارع العر

د رشيد ر رقم 56بن زو ي دمحم الطا ا شارع ال

سا رقم 04عاللوش نور الدين ن شارع ماس

يم سوق بوكروش 08 الدقطلبھ ابرا

خوه عباسحيدو طارق 

ياه رقم 447 س م كخنيفري فؤاد  ا

سفل محل بعياط فيصل  وب اسماعيل رقم 10 س م ك  شارع م

ي رقم 09 سوق غوغھ عمارعلواش العر

 الدق 413 مشروع50 مسكنطارق تامن

ن عدوي اسماعيل رقم 03 محل ب س م ككيم منصف 

ز  ياه س م كبالل عز  ا

شارع سا  أحمد رقم 02 س م كحنان غيموز 

 الدق عبد السالم فرع ب رجم علي 

عيمھ ي   الدق عبد السالمبن غا

وك رقم 94طيار أحسن تحصيص سيدي م

ي عبد الرحيم وب رقم 30 حصھ ب محل أ س م كعثما ن اسماعيل م

ن سا أحمد رقم 27 س م كبن ملرابط رمزي 

ن و سفلتوفيق ز سباس رقم 02 س م ك   ع 

ه صا  جبل الوحش رقم 685بوعك

اض  جبل الوحش رقم 401سو ر

اب فيظ ر جبل الوحش رقم 404عبد ا

ز   جبل الوحش 371صياد عز

 ساقيھ سيدي يوسف عماره 89 رقم 370بوماليط صالح الدين

م عبد القادرحلي فاتح رقم 22  

ميد م عبد القادر ن أ رقم 16بوكرزازة عبد ا  

م عبد القادر 13حمودي فيصل   

ان ز م عبد القادر عماره سأيت عمر مز  



يم مھ برا ش رقم 72 محل 01زر ي  ا ن ش

ي دمحم شراف الدين بوالصوف 2000 مسكن ق 490 م عماره 40 رقم 30بالغر

ه ع ك  200 مسكن برج 196 عماره س 19 رقم 246 مكرر ما

ط حمزه بوالصوف 2000 مسكن 196 عماره 11 س رقم 232شر

فيصل عيدو 

 بوالصوف عماره ب برنامج 2000 مسكن 561 ق لبحصھ 2 محل 

152

ف سطايفي  200 مسكن C 17 رقم 240 بوالصوفالشر

ن ي ياس   بوالصوف 2000 مسكن عماره 39 رقم 28 غر

ز    بوالصوف 196 مسكن عماره 11 رقم 231قرايري عبد العز

ن بن مليك عبد ال رحمن رقم 26جبلية حسام

م خوه عرفھ 517معمر مر   

يلھ خوه عرفھ رقم 472مختار ز  

ن ليھ 1962 مقابل مدرسھ بوحبيلھصالح الدين حن  05 جو

ن م ليھ 1962 قسم 381 مجموعھ ملكيھ رقم 01 محل بعيون دمحم   05 حو

تحصيص حداد محمودكردود فيصل

ي شعبان  ب 56 تحصيص حداد محمود بوالصوف مروا

رطاخ دمحم ليھ 1962 عماره 26 حصھ رقم 01بو  05 جو

دي  وش م تا رقم 336 بوالصوفمر تحصيص س

دي  وش م تا محل 01 بوالصوفمر تحصيص س

تحصيص حداد محمود رقم 66قيوش ع

كيم كرود  حداد محمود رقم 147 عبد ا





شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

نة  خوة جغري رقم 08بوسالم ز ن 

خوة خزندار رقم س 02 مدخل رقم 02نايت محند نصر الدين  

خوة شب طيار أحسن   

 لوصيف دمحم شاوش طيارة 

دي  سوق  لوصيف رقم 03بلبع م

 القماص أرض بوزحزح رقم 02بومالط فواز 

 القماص أرض بوزحزح رقم 05 محل جديمش سم 

ر  القماص عاشوري لز

 القماص رقم 1385بوعافية م الدين 

ن   القماص  رقم 1223 لعراقب دمحم أم

س   القماص أرض مشاطي مال  باد

ة بالل  اض رقم 04عم  الر

ق شطابة ر حمزة   بن الشر طر

وري فوزي ق شطابة بل أرض بن الشر طر

شام  ق شطابة رقم 42 أ شم    بن الشر طر

 بوراس صا بولفار بوقرة رابح 

كر  داء غلواط بو  الش

يع  ق شطابة محل 58بن سا ر  بن الشر طر

 بن الشر عليوش حمزة 

ق شطابة ر حمزة  أرض  بن الشر طر

ير توفيق   بودراع صا ن أ رقم 67 س

س  ن رقم 14 نصر الدين بورو باس طابة ن ا  ا

ساوي رقم 01بولينة عادل  س

ن اش حس ساوي رقم 01بن خر  س

ع ساوي دمحم رقم 03عنان ما  س

م عرامة  ساوي ا  س

 القماص رقم 499بودراع نوار

    امل رقم 270 لعناصر مسعودة

ق  اض رقم 139 خياط عبد ا  الر

ط بدر الدين ق شطابة املا رقم 33 ب بوشر  بن الشر  طر
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والية قسنطينة

ابز ا



ق شطابة رقم 10داي وليد  بن الشر  طر

 بن الشر شطابة رقم 12بن عطية رمزي 

غم أحمد  ق شطابةز  بن الشر طر

ق بن الشر رقم 72صديق دمحم  شطابة طر

ق شطابة رقم 31مطمط محمود  بن الشر طر

ق شطابة رقم 31بوالتوت سفيان  بن الشر طر

ق شطابة رقم 38نمو دمحم  بن الشر طر

ق شطابة رقم 16صياد جلول   بن الشر طر

دى حرم طل بة   بودراع صا ن أ رقم 03بوعش

بة عادل ين محل 28بوعش ق الوط 27 محطة الب  بودراع صا الطر

ن  بودراع صا ن بولفار حمودة ياس

اض شارع بودراع صا رقم 73مرجانة ر

 بودراع صا يخلف فارس

خوة بوخنفوف رقم 15صغري عقيلة  

ي رابح رقم 05بوحالسة وناسة  رمضا

ي الصادق اسو   ب  04سغو  لوصيف عمارةبي

سوق  لوصيف رقم 04بن نايت مصطفى

 دمحم لوصيف رقم 06 بن يانت مصطفى 

اسو رقم 02بلمر فاتح  دمحم لوصيف عمارة بي

 دمحم لوصيف عمارة أ 5 باب القنطرةبوعافية شراف

ي عبد اللطيف  7ن بودراع صا ز

خوة بوشامة عمارة أ سلم ب رقم 03يثم شرف الدين ن 

ن خوة بوشامة عمارة أبل حس  

ان  غانم سليمان باب القنطرةبن رجم بر

ن فرفار مولود رقم 10بلع طارق 

خوة بوشامة ع 01 رقم 01كعرور  فوزي  

كر خ بو خوة خزندار شو 35ن 

س خوة بوشامةبوقاعود باد  

خوة خزندارفليا سم  

شارع شب دمحم رقم 67نمور دمحم خليل

وم دمحم صا  خوة جغري بر  

ن  ن مداوي بوجمعة رقم 03 بكرواز حس

خوة جغري رقم 02نايت محند دمحم بالل ن 

خوة جغري بوعافية مسعودة  

خوة بوشامة رقم 11ثابت عمار ن 



ن خزندار رقم 05بن حليلو عبد اليامن

ي عبد اللطيف  7ن لون صا ز

خوة بوشامة يمينة بوراس  م عبد القادر رقم 12 و 14 شارع  ضاحية 

ي دمحم الصا   القماص أرض مشاطي رقم 65 ب تليال

ليم  ة عبد ا  القماص أرض مشاطي رقم 42 ألوك

ي حمزة  و  القماص رقم 1210 ر

ز   القماص محل رقم 670 زردوزي عبد العز

اء  القماص 800 مسكن رقم 61 محل رقم 61 ألكحل زكر

ع ي ما تو  القماص 800 مسكن رقم 56 ز

 القماص رقم 1221 قجور مراد

ام   القماص 800 مسكن رقم 97بن العابد س

ينة   246 مسكن النصرقوطاس ص

د  ش فر  القماص رقم 1341بن ع

ق  القماص 150 مسكن شا رقم 1358 أحيون عبد ا

ش سم  القماص بن ع

 القماص أرض مشاطي رقم 08خن ياسمينة 

ان ي بر  القماص رقم 820خ

ساوي رقم 34  شمنوط بالل   س

اش صا ساوي رقم 32بن يز  س

ضر ع رقم 03 محل أ لطرش  ساوي   بوضياف س

لم 7 رقم 25زواوي مخلوف  ساوي ال  س

يل   القماص أرض مشاطي رقم 57مشاطي ن

 امل بالطة شمس الدين

دي  اض رقم 283 محل رقم 10 أبالطة م  الر

 بن الشر شارف كمال 

اض   دمحم لوصيف بوس ر

ب سم  ب خوة بوشامة بوا  

 بودراع صا دنف عزوز 

الة فؤاد  ق ب د  رقم 36 بودر  الب طر

 بودراع صا عوابدية دمحم 

داء ن س رقم 02  أ نوي عادل   الش

ز  داء بن دمحم عبد العز  الش

داء رقم 08 أ غومازي عبد السالم   الش

ن   الب ن أ رقم 15 بوعشبة حس

ليل   الب ن رقم 19 بولزرق عبد ا

الدائرة 1

قسنطينة 

غذية عامة

 + خضر و 

فواكھ



 القماص أرض مشاطي رقم 07 نا حمزة 

 القماص 800 مسكن رقم 08ستول دمحم 

ي الصادق  اسو 04 مسغو  لوصيف عمارة بي

شارع شب دمحم رقم 67بنور دمحم خليل 

ش أحمد  ملاس رقم 22لغ  

ق شطابة داي سليم  املا طر

شام  ق شطابةراشدي   بن الشر طر

ار جالل ق شطابة د 03أرض بن الشر طر

ق شطابة محل رقم 17 أ مسام حسام الدين   بن الشر طر

ق شطابة رفم 14كرواز بالل  بن الشر طر

ق شطابة محل  ماز حميد   بن الشر طر

ش غنية  ق شطابةغو  بن الشر طر

 بن الشر لون سليم 

ن  ق شطابةقارة ع دمحم مل  بن الشر طر

ق شطابة صغيور بالل   بن الشر طر

ق شطابة فيال دمحم  أرض بن الشر طر

ب محمود  بودراع صا ن ب رقم  120شك

 بودراع صا بوقزولة دمحم 

ي داء ن م رقم 17 بن قدوار العر  الش

داء رقم 18 أق عمار  الش

 بودراع صا ن بولفار رقم 84   خدروش  عماد

رازاد  ق شطابة رقم 02 ب بوطبة ش  املا طر

و سيف الدين   بن الشرمع

 بن الشرتم السعيد 

ر  إلياس  ق شطابة بومز  بن الشر طر

ق شطابة محل Bواري دمحم  بن الشر طر

ق ط رز ق شطابة بوشر أرض بن الشر طر

ش حمزة ق شطابة عو أرض بن الشر طر

ش  دمحم  بن الشر مزغ

ب وليد   بودراع صا رقم 120 ن بولفارشك

ق شطابة محل أشاقر مسعود   بن الشر طر

اء ق شطابة رقم 08 ببوشوشة زكر  بن الشر طر

ن الدين  ق شطابة رقم ب 03ر دمحم ز  بن الشر طر

 بودراع صا ن أ ر قم 25عايب عز الدين 

ق شطابة رقم 25قادري دمحم   بن الشر طر



يل  ط ن  بودرراع صا ن أ رقم 10بوشر

 بن الشر العيد دمحم

ق شطابة رقم 15راس الواد جالل   بن الشر طر

 بن الشر قلقولة عمار 

شام   بن الشر مطمط 

ق شطابة ارض بن الشر الواعر فلة طر

ق شطابة رقم 41 محل د قر عبد القادر   بن الشر طر

 القماص رقم 612 شاوش وليد 

ز   بودراع صا ن أ رقم 25اش عز

ة  ق شطابة سياح نص 10 بن الشر طر

ق شطابة رقم 14قردوح عالء الدين   املا طر

ق شطابة املا رقم 33داي عادل  طر

ق شطابة محل 01 بوالتوت وليد  31 بن الشر طر

ق شطابة رقم 03 ج دغدغ فتيحة   بن الشر طر

مع إسماعيل   بودراع صا رقم 27 جو

باس مروش ندير   273حصة ا

ق باتنةستة سم  ع طر لم السا ساوي ال  س

اض رقم 113بودن معمر  الر

ن نو   ياس  امل محل رقم 183 حواس

اض رقم 07شب عبد الباري  لم 4 تحصيص الر ج ال ق املر طر

ز  القماص رقم 500 اوة عبد العز

 القماص رقم 1160مرزو عمار 

د   القماص أرض بوزحزح عبعوب فر

 القماص رقم 27بوخرص وليد 

 القماصخشة سكندر 

 القماص رقم 1369قواورة سامية 

 القماص أرض مشاطي قرقور صديق

 القماص رقم 01Mالعايب عالوة 

د   القماص رقم 828زنون بوز

 القماص أرض مشاطي رقم 08بولقرون  أحسن 

س   القماص أرض مشاطي ملي باد

ق شطابة رقم 6Eونوس باسل   بن الشر طر

ش سم   القماص بن ع

ان  ي بر  القماص رقم 820 خ

داء ن ف رقم 2بن جعفر معمر  الش



ق الوط 27 كحول دمحم  طابية الطر 16 ا

داء معماش حسان   الش

ي دمحم  خوة بوخنفوف رقم 18 خطا داء  شارع   الش

 بودراع صا تبوب دمحم 

 بودراع صا شاقور دمحم 

زة   بوراس صا ن و رقم 31 بول لو

داء ن أ رقم 02جررت يوسف   الش

داء بلفال عبد هللا   الش

داءحا صالح   الش

س  داء شارع ف  رقم 02 رابحة أون  الش

راوي حمزة   بودراع صا ز

 بودراع صا سليمان مو

 بودراع صا طل كمال 

 بودراع صا زمو عمار

داءبن حركو ز   الش

ق شطابة رقم 25قادري دمحم   بن الشر طر

شة إسماعيل   بودراع صا  أرض بومقورة رقم 578عو

يم   بودراع صا ن أ رقم 26 حسي برا

يل  بة ن  بودراع صا ن ب رقم 24 بوعش

ي   بودراع صا شارع بوخنفوف رقم 19 بوجمعة م

شارع لون صا رقم 10 سا منصف

ة يوسف ش رقم 05لوك امي  شارع 

اض   دمحم لوصيف بوس ر

 القماص مرايح خليفة 

 القماص رقم 1374 ببن نارو جمال الدين
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صالحمساعدي
فوزيبوحالیس
عبد الرحمانمعانیب
لحسنفلوس
الصادققدمان
عادلطالب 
العكريتواتي 

سمیربن شیخة
عبد الحمیدرفیق

الخامسةلعالوي
رفیقتوھامي
ریاضحبیب 
الشریفحبیب 
الطاوسبوتیتة
لخضربوناب 

دمحمحضري 

ساميبوزیان 
ھشامبن شیخة 
فاتحرھیوي 
عبد الغانيدوبابي 

تحصیص التجزئة البلدیة األولى رقم 51 – عین عبید

بید
80 حي التجزئة البلدیة االولىع

شارع بوشوشة لخضر
1120 حي مھدي الشریف

حي مھدي الشریف محل 76ب
تحصیص التجزئة البلدیة االولى 139

التجزئة البلدیة االولى 
11شارع قنفود سلیمان

تجزئة البستان محل 3 رقم 271
نھج قصر الماء محل ح
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د ا
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حي عسكري حمالوي 9
شارع بوشوشة لخضر
شارع بوشوشة لخضر

شارع اوكال السعید  رقم 16
حي 20اوت55 قریة المعمرة

حي سالمي مھدي
شارع بوشوشة لخضر

شارع اوكال السعید 
حي صحراوي عماررقم 130
تحصیص الفجر رقم 120 ب

حي بن طریفة احمد رقم 22 حصة رقم 14
271تجزئة البستان رقم 01

نھج بن طریفة احمد 

تجزئة البستان
شارع عوان رابح رقم 10

حي الشھداء رقم 34
حي البستان رقم 73

تجزئة البستان
14 نھج قنفود سلیمان

تحصیص زبیري رقم 20- عین عبید
تجزئة البستان – عین عبید 01

مخطط التجزئة رقم 02 محل ج – عین عبید
شارع بن ظریفة حصة 02 – عین عبید

حي بوشوشة لخضر
تحصیص110 قطعة 31
شارع بوشوشة لخضر
شارع بوشوشة لخضر
حي صحراوي عمار

حي بوشوشة لخضر رقم 43 – عین عبید

بید
 ع

ین
ع



رابحصحراوي 
باللرفیق 
سمیرطالب 
عبد السالمغراب 
مصطفىجدوري 

فیصلتمیم
احمدجدوري 
صالح الدینعساس
صالححضري
عبد هللامرابط
بشیرعطار
بوعالمعطار

بلقاسممعزوزي
فاتحبورزام
الطیبرھیوي
عبد اللطیفمرابط
مباركةشیروف
مرادبوذینة

ربیحةخرباش 
ولیدعمراني
بالللودیر
عبد الوھابعبید

 نفطال نفطال
مالكداود 

عبد السالممشري 
الیاسلطرش 
دمحمبودینة 
ھشامبلیل 

وھیبةعلوي 
حمزةبن لخلف 
ولیدبولحیة 

حوریةبوسلسلة
عبد الرزاقمزلي

نذیربن مریجة 
خدیجةعابر

عبد الغانيدربال

رشیدالعلمي 
زیتونيعبد الحلیم

حي ضریبینة رقم 668 –عین عبید
شارع بن ظریفة أحمد رقم 101- عین عبید

شارع بوشوشة لخضر
نھج بوشوشة لخضر رقم 3
حي بن طریفة احمد رقم 78

شارع بوشوشة لخضر
حي بوشوشة لخضر رقم 12

نھج بوشوشة لخضر

حي ضریبینة رقم 256 – عین عبید
حي ضریبینة – عین عبید

طریق تاملوكة محل رقم ب 02- عین عبید
حي بوشوشة لخضر عین عبید

شارع بوشوشة لخضر
حي زیغود یوسف رقم34ب
تحصیص الزبیري رقم12 د
شارع بوشوشة لخضررقم40

تحصیص زبیري رقم 21

شارع قنفوذ سلیمان رقم 07 د محل 02 – عین عبید
شارع بوشوشة لخضر – عین عبید

حي التجزئة البلدیة األولى رقم 149- عین عبید
نھج بوشوشة لخضر – عین عبید

حي بوشوشة لخضر رقم 26 – عین عبید
03 شارع بوشوشة لخضر – عین عبید

شارع بوشوشة لخضر
ساحة الشھداء 20اوت 1955
شارع بوشوشة لخضر رقم74

تحصیص البستان رقم 158امحل رقم 3
الطریق الوطني رقم 20 الكم 23

طریق واد الزناتي

حي النور رقم 14 - بونوارة
تحصیص نفطال رقم03 بونوارة 

بونوارة أوالد رحمون
حي س 08 بونوارة

23ا تجزئة النور بونوارة عابر فوزي

حي بن ظریفة أحمد رقم 126 محل أ – عین عبید

رة
نوا

بو

ابز
حي المغرب رقم 176 بونوارة مخ

تحصیص النور رقم 07 محل ت بونوارةبرحایل بودودة 
تجزئة النور رقم 9
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ف

تحصیص نفطال رقم 3 محل ج
تحصیص النور محل رقم 08 ج 



حي منصوري احمد رقم 02 بونوارة عبد الرحمانعوني



العنواناسم و لقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلدیةالدائرة

وج 15 مشروع 460 م ت الشطر األول عمارة 24 رقم 01 علي بوزید مولود
تحصیص وج05 رقم 446 و 444 علي منجليحمیدشي حلیمة سلیمة

تحصیص وج 05 رقم 281 علي منجليبوحوش بشیر
تحصیص الوحدة وج05 رقم 385 علي منجليشعابنة دمحم البشیر

تحصیص الوحدة الجواریة 05 رقم 432أ علي منجليبوغابة لمین 
حي قطار العیش الخروبجامع بالل

تحصیص مفترق الطرق رقم 42 أ عین الباي - الخروببوجالل سیف الدین
حصة1 قطعة 1 عمارة ب محل 28-29-30 علي منجليسیراوي خالد

تحصیص وج05 رقم 214 علي منجليبوغابة ابراھیم 
وج 06 عین الباي عمارة 02 علي منجليراھم أحمد 

وج 06 عین الباي عمارة 01 علي منجليلفوالة الربیع 
تحصیص عین الباي الشطر األول  علي منجليحاجي رشید

تجزئة عین الباي الشطر االول رقم G35 علي منجليبوجریو احالم
المركز التجاري الرفاھیة رمز أ مكرر علي منجليشعبان دمحم 

تحصیص عین الباي الشطر الثاني رقم 194بن نجاعي ولید

بن ناصر مراد
وج 12 تحصیص األفق الجمیل القم 05 محل رقم 01 المدینة الجدیدة 

علي منجلي
وج 13 برنامج 45 م ت علي منجليسیراوي خالد

غطاھم دمحم
وج 16 مشروع 75 مسكن ترقوي اقامة األزرق الجمیل عمارة ب رقم 

21  علي منجلي
وج 07 تحصیص عین الباي الشطر الثاني علي منجليكورتل أمین
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 03 مدخل رقم 02 علي منجليجنیح ناصر

مشروع 169 مسكن عمارة 05 رقم 01 علي منجليبن ناصر عز الدین
مشروع 529/609 م إ ت رقم 04 مدخل 34 علي منجليعربوز منیر

حصة الریفیة 17 مشروع 520 مسكن رقم 07 علي منجليبوالقندول رحیم 
تحصیص التعاونیة العقاریة السقف العالي محل رقم 02 علي منجليلفوالة مسعود
وج 10 تحصیص القدس رقم 85 محل رقم 01 علي منجليسفاري شعیب
حي الیاسمین عمارة 07 محل رقم 04 علي منجليقریون فتیحة

حي قادري مفترق الطرق األربعة رقم 02 عین البايجامع حلیم
حي 05 عین البايسباعي فرید

حي 05 عین الباي رقم 28أعمراني دمحم  
حي 05 عین الباي رقم 96بریزة  جمال الدین

حي 05 عین الباي رقم 124دربال فضیلة
مفترق الطرق عین البايبوسنة أشرف

مفترق الطرق األربعةعنیق عبد الكریم
حي عبد الحق بن حمودة رقم 53بوسنة لشرف
مزرعة قادري ابراھیممرابعة عادل

حي 500 مسكن تطوري مفترق الطرقسعیداني عزالدین

وزارة التجارة
الجدول رقم (1): قائمة التجار المسخرین بمناسبة عید االضحى المبارك لسنة 2021 حسب نوع النشاط

ي رقم 2070 املؤرخ   15 جوان  2021 القرار الوال

المدینة الجدیدة علي منجلي

علي منجليعلي منجلي

الخبازین



حي 500 مسكن تطوري رقم 388لشطر آدم
مزرعة قادري ابراھیمجامع یاقوتة

مفترق الطرق األربعة عین الباي رقم 84 بدغداق سفیان
مفترق الطرق األربعةبوشریبة لزھر

مفترق الطرق األربعة عین البايتبوب حبیبة
حي قادري ابراھیم رقم 72 محل 01بولحیة ھارون
حي المجمع السكني الفردي رقم 17سومالي علي
حي قطار العیش الخروبمطرفي بالل

قطار العیش محل رقم 03 10بوعمران حمزة
قطار العیش الخروبحوري توفیق

حي قطارالعیش رقم 91 الخروبروابح ھالة
حي 70 مسكن FSD علي منجليبن مسعود سیف الدین

حي 70 مسكن اف اس دي علي منجليشبیرة كمال
حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 22طرشي یزید 

حي 12 مسكن ال سي بي عمارة الخزینة محل رقم 07قایم بادیس
وج 01 حي 316 مسكن عدل عمارة 10د رقم 25 علي منجليمراروي عیدة

وج 01 حصة ریفیة 05 مشروع 80 م ا تشریفي دمحم سفیان
حي علي منجلي 150 جیكو عمارة ل1بن قلي ھشام

حي 80 مسكن أف أس دي عمارة ز2 محل رقم 18ترانتي بدرالدین
وج01 عمارة أف رقم 02تلیالني كمال
حي 48 مسكن أوناسطال عمارة ى 01 رقم 16بركان زھیر
حي علي منجلي 48 مسكن أوناسطال عمارة w02 رقم 07مانع سامي

حصة ریفیة 05 مشروع 80 م إ ت عمارة أ رقم 02بوشبیعة فیصل
مسكن عمارة زاد04 رقم 46 علي منجلي 350ھالل حمزة

حي 70 مسكن FSD عمارة U05 رقم 12 علي منجليلعیایشة ساعد
حي 70 مسكن FSD عمارة إي رقم 07 علي منجليعیاش أمین

حي 150 مسكن عمارة ل02 رقم 10 علي منجليسلیماني ابراھیم
حي 352 مسكن عمارة أقریق 08 رقم 31 علي منجليصراع عمار

حي 70 مسكن FSD عمارة إي 05 رقم 11 علي منجليبن المداني فتیحة
حي 150 مسكن جیكو عمارة ل 03 رقم 05 علي منجليزعبان یمینة
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليحیمود أحمد

مسكن عدل عمارة د4 رقم 25 سي ار سي 007 علي منجلي 316توفوتي فارس
م س 02 عمارة 4سي رقم 421 علي منجليرحال مھدي

حي 204 مسكن عمارة ب3 س3ب25 علي منجليبوزاعة ناصر
وج 01 حي 352 مسكن عمارة اي محل رقم 03 علي منجليمجادیب علي 
وج01 عمارة 03 رقم 01 علي منجليبن دمحم زكریاء

مسكن أل أس بي عمارة طریزور محل رقم 07 علي منجلي 12عیشاوي یوسف

طایق سامي
الحصة الریفیة رقم 05 مشروع 80 م إ ت عمارة ج رقم 64-63-62-

65 علي منجلي
حي علي منجلي 70 مسكن FSD  عمارة 01 أو محل رقم 25بومالي عصام

وج 01 إیلو 05 الترقیة العقاریة بھلول علي منجليرامول آسیا
مشروع 265 مسكن ت عمارة 12 رقم 05 علي منجليصیفي زكریاء
وج 02 علي منجليبن داود عادل

وج 02 حي 265 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليبن زبوشي ضحى
عمارة أ03 رقم 134 علي منجليبن المداني جمال

حي 40 م ت محل 1 عمارة ب1 علي منجليطاجین بلقاسم
وج 02/13 علي منجليحموي سمیر
وج 02/13 عمارة 22 رقم 04 علي منجليغضبان ھشام

تغذیة عامة + 
خضر و فواكھ

تغذیة عامة + علي منجليعلي منجلي
خضر و فواكھ



وج 02/13 عمارة 02 محل رقم 03 علي منجليشریاق رمضان
وج 02/13 رقم 05 عمارة 02 علي منجليبوعلیطة شراف الدین

وج 02/13 عمارة 07 رقم 03 علي منجليقنوب عبد الفتاح
وج 02/13 عمالرة ب01 علي منجليجحیش دمحم

قدور حمزة
وج 13حي 30 م إ ت حصة ریفیة رقم 10 عمارة س درج 04 رقم 

04 علي منجلي
م س 04  عمارة أف01 رقم 04 علي منجليمسعودي دمحم الألمین

إقامة الیاسمین عمارة 01 رقم 03 علي منجليجغدیر سفیان
وج  م س 01 عمارة 02 الحصة رقم 02 علي منجلي13 علي منجليبوالشعر بادیس

حصة رقم 01 عمارة أ رقم 27 علي منجليبوجالل بوجمعة
عمارة أ رقم 25 علي منجليعریبة الیامن
وج 13 عمارة ب01 رقم 12 علي منجليجامع حیدر

وج 13 حي 45 مسكن عمارة 07 رقم 05 علي منجليبوزحزح بوبكر
حي 45 مسكن عمارة 02 رقم 02 علي منجليتركي نبیل

حي 250 مسكن رقم 187 علي منجليطالبي سمیر
حي 260 مسكن عمارة 09 رقم 01 علي منجليجامع دمحم 
م س 04 عمارة 02ف رقم 06 علي منجليقطاف دمحم

وج 13 علي منجليسعیدلي عبد القادر
وج 13 إیلو04 عمارة ف05 رقم 20 علي منجليبوجالل فارس

مشروع 145 م  عمارة 01 محل رقم 01 علي منجليترعي عبد الجلیل
وج 04 عمارة أ رقم 06 حصة رقم 68 علي منجليالعربي دمحم

وج 04 عمارة أ رقم 08 حصة رقم 82 علي منجليمیروح بوبكر الصدیق
عمارة ب01 رقم 04 علي منجليكشیتي اسحاق
حصة ریفیة 16 جزء أ و ب عمارة ب03 رقم7/8/9علي منجليبن نیة ادریس
وج05 عمارة ب رقم 19 علي منجليبلحسین حبیبة

تحصیص وج05 توسیع رقم 280 علي منجليدراع نورالھدى
مسكن مدخل ب2 محل رقم 03 52بومولة الربیع
تحصیص وج05 رقم 368 علي منجليرجال عصام

حي رأس العین وج 05 عمارة ب رقم أ علي منجليبلعكرون ھشام
وج 05 عمارة ب رقم 002,003,004 علي منجليبن حسین العربي

وج 05 عمارة 23 رقم 07 و 08 علي منجليكروش عمر
وج05 عمارة ب1 رقم 04 علي منجليخیاط سفیان

وج 05 ترقیة عقاریة یخلف عمارة رقم 04 علي منجليھبالن نصرالدین
وج 05 مشروع 62 مسكن الحصة 01 عمارة 04 علي منجليدولة ملیكة
مشروع 32 مسكن عمارة 250 علي منجليدكار سلیم

وج 05 رقم 164أ علي منجليشرواط رضوان
وج 05 عمارة ب رقم 04 علي منجليزغدود عمر

مغراوي حمزة
وج 05 توسیع مشروع 62 مسكن إقامة الیاسمسن عمارة ب2 علي 

منجلي
عمارة سي04 رقم 12 علي منجليوكصار رابح

وج 05 عمارة أ01 علي منجليطاوطاو عبد المالك
مشروع 15 م ت ا حصة رقم 12 قطعة رقم 04 محل 01 علي منجليبھناس نورة
عمارة 12 سلم 01 رقم 06 علي منجليبوتینة ثلجة

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليلكنوش نعمان
حي 392 مسكن عمارة 80 علي منجليمھدي احسن
حي 490 مسكن عمارة 19 رقم 02 علي منجليدرغام سامي

وج 06 عمارة 05 حصة 69 علي منجليعمیرش عنتر
حي 392 مسكن عمارة 68 رقم 426 علي منجليزعیمش فاتح



حي 864 مسكن عمارة 55 مدخل 01 رقم 607 علي منجليبن مبارك یاسین
حي 290 مسكن عمارة 143 رقم 808 علي منجليبصیلة طارق
برنامج 864 مسكن عمارة 45 رقم 332 علي منجليسایح حسین

عمارة 03 حصة 347 علي منجليبصیلة زوھیر
برنامج 864 مسكن عمارة 27 رقم 373 علي منجليلمرایحیة اسماعین

حي 490 مسكن عمارة 43ط رقم 234 علي منجليبوكرزازة عمر
حي 490 مسكن عمارة 27 رقم 373 علي منجليلطرش بوفتاتة فرید

مشروع 864 مسكن عمارة 19 رقم 225 علي منجليریس سفیان
حصة 36 عمارة رقم 03 علي منجليإینال حسین

مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة 05 علي منجليقرندة  الھادي
حي 490 مسكن عمارة 10 رقم 176بن حمودة شعیب

حي 392 مسكن علي منجليبن داود موسى
حي 392 مسكن رقم 274 علي منجليرزقون شعیب

حي 392 مسكن عمارة 108 رقم 826 علي منجليصمود صالح الدین
حي 490 م عمارة 21 رقم 36 علي منجليبوضیاف عبد الرزاق

حي 490 م عمارة 26 رقم 210 علي منجليسدراتي ھشام
مشروع 209 م ت عمارة 05 رقم 15 علي منجليكحول سامیة
حي 392 مسكن عمارة 58 علي منجليشطاط وائل

برنامج 864 مسكن عمارة 19 رقم 161عیشاوي توفیق
حي 864 مسكن عمارة 26 علي منجليبلوناس علي
حي 490 م عمارة 25 رقم 02جامع لزھر

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليدراجي عواط السعید
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليخناوي ساعد

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليعواودة عبد الرزاق
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليعماري حسان

حي 1288 مسكن عدل عمارة Q02c02 رقم 03س علي منجليجصاص اسامة
تجزئة عین الباي الشطر االول علي منجليرجیمي فھد
تحصیص عین الباي الشطر األول رقم 159ب علي منجليكحول دمحم
وج 07 عمارة آالف الدرج علي منجليعثامن دمحم
وج 07 عمارة آالف الدرج علي منجليساكر رابح

وج 07 الشطر األول علي منجليدراع الھادي
وج 07  عمارة اقامة االف الحصة رقم 12 علي منجليبوبصلة سلیم

شیدخ دمحم رفیق
وج 07 الشطر االول عملرة 02 حرف أ رقم 30المدینة الجدیدة علي 

منجلي
حي 250 مسكن عمارة 02 رقم 52 علي منجليبوضیاف یاسین

وج 08 حي 192 مسكن علي منجليكیموش دمحم فوزي
حي 125 مسكن عمارة ب2 رقم 48 علي منجليلغریب المعتصم

حي 192 مسكن عمارة ب3 رقم 17 علي منجليكریزي عبد الكریم
 وج 08 حي 125 مسكن عمارة ب3 رقم 55 علي منجليلغبش منیرة
حي 204 مسكن صورام عمارة ب3 رقم 04 سي ب3 25 علي منجليموات یاسین

حي 204 مسكن عمارة ب1 س1ب25 علي منجليحبیباتني صابر
وج 10 تحصیص األفق الجمیل محل رقم 01أ علي منجليلعرابي سامي

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 05 رقم 76 وج 09 علي منجليبوقفة عثامن سمیر
حي 400 مسكن كوسیدار عمارة أس 06 وج 09 علي منجليلبیض أمیر

مسكن سي اس سي او سي عمارة ب04 رقم سي 01 علي منجلي 480بودبیزة فاتح
مسكن سوراست عمارة ط1 رقم سي1 و سي2 علي منجلي 384بن قارة علي عبد العزیز

حي 204 مسكن سورام ع01 رقم سي 002 علي منجليرحال مھدي
حي 204 مسكن سوریم عمارة س4 محل س1 علي منجليخناوي نوال



وج10 تحصیص االفق الجمیل محل رقم 001 علي منجليلعرابي سامي
وج 14 م س 03 عمارة أ01 رقم 06 علي منجليعومارة عادل

وج 14 م س 01 عمارة سي رقم 05 علي منجليمسلم فیصل
وج 14 م س 03 علي منجليالواعرنوار

وج 14 م س 03 علي منجليمراح فارس
 وج 14 م س 01 عمارة سي 03 محل رقم 05 علي منجليبورني دمحم علي

وج 14 عمارة سي04 رقم 07 علي منجليبوكروري بوبكر
السوق الجواري وج 15 المدینة الجدیدة علي منجليعلیوة فارس
وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 03 محل 06 علي منجليغراز فرید

وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 05 محل 08 علي منجليرضاونیة سلیم
وج 15 مشروع 340 مسكن عمارة 04 رقم 09 علي منجليبوعیشة أسامة

بحشاشي زكریاء
وج 15 مشروع 460  مسكن تساھمي مدعم عمارة 07   رقم 05 

علي منجلي
م س 01 عمارة ا01 رقم 02بوحزام ھشام
م س 01 عمارة 1د محل رقم 27 علي منجليعزوز ھشام

وج 16 م س 02 عمارة 04أ رقم 84 علي منجليبن صابر حبیب
وج 16 م س 02 عمارة 02أ رقم 48 علي منجلينیة عزیز

وج 16م س 02 عمارة إي01 رقم 41 علي منجليطمین عبد الرؤوف
وج 16 عمارة أ02 رقم08 علي منجليرجیمي عماد

م س 02 عمارة 4أ رقم 21  علي منجليعبید شارف عزالدین
م س 01 عمارة 03أ رقم 01مریمش دمحم

وج 16 م س 01 عمارة 03أ رقم 15 علي منجليسحیم ابراھیم
م س 02 عمارة أ01 رقم 023 علي منجليدربال رابح

وج 16 م س02 عمارة أ01 رقم 05 علي منجليریرة عماد الدین
م س 01 عمارة 02 رقم 34 علي منجليمشري علي

مشروع 313 م ت عمارة 21 رقم 5ب علي منجليشبوبة عبد الرؤوف
حي 200 مسكن عمارة أ8 محل رقم 22 علي منجليكبابي مراد

وج 17 مشروع 103 /502 م رقم 03أر محل 39 علي منجليبوفنارة رضوان
وج 17مشروع 95 م ت عمارة 08 رقم 08 علي منجليحاجي جمال

وج 17 مشروع 95 م ت عمارة 05 رقم 01 علي منجليخشة عبد الرزاق
وج 17 علي منجليبلقاسم علي 

مشروع 212 م ت عمارة 09 رقم 01 علي منجليبودبیزة أیوب
مشروع 95 م ت محل رقم 06 علي منجليدریدي ھشام

مشروع 200 مسكن عمارة ب02 رقم 190 علي منجليجلودي سامي
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 25  رقم 06 علي منجليبشریة عبد الكریم

مشروع 313 مسكن عمارة 25 رقم 05 علي منجليفیاللي نورالدین
عمارة ب8 رقم 01 علي منجليطبوش مریم

مشروع 313 مسكن عمارة 17 رقم 08 علي منجليبوشعالة حمید
مشروع 200 مسكن عمارة ب7 رقم 45 علي منجليدبار عادل

مشروع 212 عمارة 11  رقم 09 علي منجليبولكزاز عبد العالي
مشروع 313 م ت عمارة 01 رقم 05 علي منجليرجیمي  عمار
مشروع 210 م ت عمارة 02 محل رقم 4أو علي منجليرزیوق صالح
وج 17 مشروع 200 مسكن عمارة ب02 رقم 120 علي منجليحمودي  جلیل

حصتین ریفیتین رقم 08 جزء أ و جزء ب عمارة ب رقم 17لبیض كمال
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 05  رقم 06 علي منجليسعدة خلخال نایل

وج 17 عمارة ج رقم 31 علي منجليسعیدي سیاف سعاد
مشروع 313/620 م ا ت عمارة 078 رقم 01بوذراع ابراھیم

مشروع 245/502 م إ ت مدخل أ06 علي منجليمیمش فیصل



حي 95 م ت علي منجليكداسي عبد العالي
وج 17 عمارة ب9 رقم 02 علي منجليعزیزي جمال
مشروع 100/520 م ت عمارة 09 رقم 03 علي منجليبوغزال كمال
مشروع 100 م ت عمارة 15 ب رقم 06 علي منجليبن الشیخ بالل

مشروع 313 مإت عمارة 21 رقم 05شیبوبة عبد الرؤوف
وج 17 مشروع 102 م إت عمارة ج رقم 02 علي منجليبودرمین دمحم الھادي

مشروع 95 مت عمارة 06 رقم 05 علي منجليسوالمیة دمحم
مشروع 100/520 م ا ت عمارة ا03 رقم 05 علي منجليبوبكر نورالدین
مشروع 609/529 م إ ت عمارة 31ة محل رقم 03 علي منجليرغیوة  خلیصة

مشروع 609/80 م إ ت رقم 01 مدخل 27 علي منجليخنیش علي
مشروع 609 م إ ت عمارة 01 رقم 01بوحالسة بھرام

مشرع 169 م إ ت عمارة 02 حرف أ وعمرو سلیم
مشروع 529 مسكن عمارة 28 علي منجليقیطة بوبكر

مشروع 609/200 م إ ت عمارة 33 محل رقم 05 علي منجليكعبوش عبد العزیز
مشروع 609 مسكن عمارة 32 أر رقم 04 علي منجليخنطول ناجي

وج 18 عمارة أ01 زاویة رقم 06تبیب رابح
مشروع 50 م ت عمارة 06 محل رقم 04 علي منجليحمود نبیل

وج 18 عمارة 13 رقم02 علي منجليصغیر عبد القادر
وج 18 م س 05 عمارة 04ب محل رقم 21 علي مجليكیحل خالد

مجادیب فیصل
وج 18 مشروع 110 م ات و 83 قطعة ریفیة 18 جزء مكرر رقم 

04 علي منجلي
وج 18 مشروع 529/609 مسكن علي منجليزعیر فاطمة

وج 18 مشروع 80/609 م ا ت عمارة 46 رقم 09 علي منجليسخري عبد الحق
وج 18 مشروع 529 /609 م ت عمارة 35 رقم 04حمدان عبد الرؤوف 

بوجعادة فیصل
وج 18 مشروع 110 م ا ت و 83 محل تجاري قطعة ریفیة 18 جزء 

مكرر رقم 04
وج 18 حصة ریفیة 17 جزء 1 عمارة أ02 محل رقم 02 علي منجليسیاف أیوب

تلیالني عبد الوھاب
وج 18 حصة ریفیة 17جزء مشروع 529 م ا ت عمارة 36 رقم 01 

حصة رقم 01
مشروع 609/529 م إ ت عمارة 25 محل رقم 02 علي منجليلوصیف صالح
مشروع 609/529 م إ ت رقم 05ب مدخل 23 علي منجليحمو دمحم لمین
م س 03 عمارة س05 محل رقم 17 علي منجليشاللي بشیر

م س 03 حي 715 م عمارة 02أ رقم 06 علي منجليكیموش دمحم لمین
مشروع 609 م ا ت عمارة 48 محل رقم 03 علي منجليشابي عیسى

مشروع 169 م إ ت عمارة 01 و 02 محل د02 علي منجليبورصاص نورالدین
مشروع 50 م ت عمارة 06 محل رقم 02قوراري حسان

عمارة 05 محل رقم 03 علي منجليتلیلي العربي
عمارة 07 رقم 102 علي منجليبوالمعیز فؤاد
مشروع 529-609 مسكن علي منجليخلطول حمزة

حي 715 مسكن م س 03 عمارة 01أ رقم 01 علي منجليخدیجة عبد اللطیف
م س 05 عمارة جي4 محل رقم 09 علي منجليلكواغط سفیان

وج 18 م س 05 عمارة ب04 رقم 21مغریش اسحاق
وج18 مشروع 529 م ا ت محل رقم 01 عمارة 03بوفخض ریاض

وج18 م س 03 رقم 715 م عمارة س05 رقم 19غالم كمال
وج 18 م س 05 حي 850 م عمارة ج03 محل رقم 07 علي منجليقارة مصطفى شوقي

عمارة سي 04 محل رقم 93 علي منجليبكوش جمال
عمارة أ02 رقم 99 علي منجليمحسن باسم

وج 20 عمارة 04ط رقم 94 علي منجليعیشاوي عمر

تغذیة عامة + علي منجليعلي منجلي
خضر و فواكھ



وج 20 عمارة ط04 رقم 93 علي منجليبولشفار یحي
عمارة ط03 رقم 82 علي منجليبوالعینین جالل

مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 07 رقم 04 علي منجليبن ضیاف دمحم الھادي
مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 06 رقم 103 علي منجليمحسن باسم

قربوع عمار 
وج 20 غقامة دمحم قربوع مشروع 141 مسكن عمارة 01 رقم 03 

علي منجلي
وج 20 مشروع 97 م ت عمارة 05 علي منجليبومشون خالد
وج 20 عمارة جي 04 رقم 42 علي منجليمھملي بوبكر

وج 20 عمارة ت02 رقم 79 علي منجليقجالي دمحم نجیب
وج 20 عمارة م 01 محل رقم 04زواوي معاد

وج 20 م س 05 عمارة 06 رقم 634تبیب رابح
وج 20 توسعة علي منجليبكیري فارس

وج 20 مشروع 700 م ت عمارة 10أ رقم 03 علي منجليبلعمراني أحمد وحید
وج 20 توسعة علي منجليتیمسیلین مھدي

وج 20 توسعة علي منجليبومشون ولید
وج 20 توسعة علي منجليمداسي عماد

وج 20 عمارة 02ج رقم 20 علي منجليبن قسیس عائشة
حي 500 مسكن تطوري رقم 404 عین البايعمیرش عبد السالم

مفترق الطرق األربعةزغدود ولید
حي 500 مسكن تطوري عین الباي 434دكوش مسعودة

حي 500 مسكن تطوري رقم 470شلي رضا
مفترق الطرق األربعة رقم 32بوجندل نعیمة

مفترق الطرق األربعةبلیلي عبد الرحمان
مزرعة قادري رقم 005 عین البايحیمود ادم 

مفترق الطرق األربعةكیواز عزالدین
بولفار عین البايركیمة كمال
منطقة النشاط رقم 145 عین البايبوتش جمال

قطار العیش الخروبسعیدي سیاف
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليسحنون عزب هللا

150مسكن جیكو عمارة ل1 رقم 13 علي منجلي قطش أمال
150مسكن جیكوعمارة ل3 رقم 02 علي منجلي داودي فطیمة
 حي 150 مسكن جیكو عمارة ل علي منجليالسبتي زینب

حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 21 علي منجليبودلیو دمحم 
حي 70 مسكن FSD عمارة أو 07 رقم 03 علي منجليشبیرة سفیان

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة سي 05 أس 05 علي منجليلعیایشة عبد الحكیم
مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة د رقم 03 علي منجليبن والي رؤوف

مشروع 100 مسكن تساھمي عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبید عمر
حي 400 مسكن كوسیدار عمارة س1 رقم 04 علي منجليبوالودنین دمحم االمین

حي 332 مسكن عمارة ز7 محل 58 علي منجليحمودي عیسى
حي 80 مسكن اف اس دي عمارة و04 رقم 16 علي منجليبركان دمحم علي
حي 70 مسكن اف اس دي علي منجليبودلیو دمحم علي

حي 80 مسكن عمارة ز01 محل رقم 23 علي منجليبن زادي  دمحم ساسي
حي 70 مسكن FSD عمارة 07أو  رقم 01 علي منجليطاوطاو رضوان

حي 150 مسكن جیكو عمارة ل01 محل رقم 15 علي منجليشرایشة مكي
حي 400 مكن كوسیدار عمارة س06 رقم 88 علي منجليعیمور مراد

وج 01 حي 352 مسكن عمارة 352 مسكن Y7 رقم 25بن الصم حمزة
م س 02 عمارة كي علي منجليشنیقي مسلم 

حي 80 مسكن FSD عمارة ز06 رقم 04 علي منجليبالل سمیر



مشروع 100 م ات عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبید عمر
عمارة 01ب رقم 04 علي منجليبلیبل رابح

حي 12 مسكن أل أس بي عمارة طریزور رقم 06 علي منجليبولعسل زین العابدین
حي 150 مسكن جیكوكواغط كمال

حي 150 مسكن جیكو عمارة ل3 رقم 03 علي منجليبن حابسة فؤاد
وج 02/13 عمارة 01 رقم 03 علي منجليقبایلي نزیر

وج 02/13 علي منجليالھادف الیاس
وج 02/13 عمارة 04 علي منجليأحمد یحي دمحم

وج 02/13 عمارة 04 رقم 04 علي منجليشبوبة عبد الجلیل
وج 02/13 عمارة ب02 رقم 04 حصة 07 علي منجليبوشمة حسان
وج 02 /13 علي منجليعوني سمیر

وج 02/13 عمارة 21 علي منجليرامول فیصل
مشروع 30 م إ ت عمارة س رقم 02 علي منجليبوعشبة جعفر

مشروع 265 مسكن عمارة 01 رقم 12فرحي عبد اللطیف
وج 02 علي منجليعفیف منصف

وج 02 علي منجليخنشوش عبد الجلیل
وج 02 علي منجليبركان مصطفى 
وج 02 حي 145 م ت علي منجليخناوي عزالدین
عمارة 01 أ حصة رقم 94 علي منجليخالدي نورالدین
مشروع 145 م ت عمارة 02 رقم 02 علي منجليبن حمودة فوزي

حي 145 مسكن رقم 19R علي منجليبحري خلفة
وج 02/13 علي منجليبوذراع عبد العالي

مشروع 110 م ت عمارة 23 رقم 03 علي منجليبوفراح ولید
عمارة أ محل رقم 09 علي منجليمعزي عادل

وج 13 عمارة 01ب رقم 16 علي منجليبوستة ابراھیم
مشروع 106 م ت عمارة أو علي منجليالعطوي حسین

وج 13 عمارة 04 رقم 08 علي منجليزبیلة أسامة
وج 13 علي منجليتباني رابح

وج 13 اقامة الیاسمین علي منجليمرعي خیرالدین
وج 13 إقامة الیاسمین علي منجليحرواشي أمیر
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليرحیمات كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمنشار بوجمعة

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليكحول ناذر
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليرحیمات عبد العزیز

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن المداني عبد القادر
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليعمیرش حكیم

حي 392 مسكن عمارة 53 رقم 329 علي منجليفھمي معمر
حي 329 مسكن عمارة 121 رقم 615 علي منجليفالق دمحم 

حي 490 مسكن عمارة 38 رقم 269 علي منجليعاشوري فاتح
حي 329 مسكن رقم 663 علي منجليبوضیاف جالل

وج 06 علي منجليبلیر دمحم لمین
حي 290 مسكن علي منجليبوقلمون وسیلة

حي 290 مسكن عمارة 89 رقم 712 علي منجليبزیان دمحم
حي 490 مسكن عمارة ث 43 رقم 232 علي منجليقطش فواز

حي 490 مسكن عمارة 42 رقم 98 علي منجليصخري عزالدین
حي 290 مسكن وج 06 علي منجليحناشي یاسر

وج 06 علي منجليصمود صالح الدین
وج 06 علي منجليبولعوینات فیصل

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي



حي 864 مسكن عمارة 62 رقم 704 علي منجليغوالمي عبد الرحیم
حي 329 مسكن عمارة 123 رقم 692 علي منجليبن خاوة األمین

حي 490 مسكن عمارة 20 رقم 26 علي منجليعوار فرید
حي 490 مسكن عمارة 08 رقم 161 علي منجليعلوش لخضر
حي 329 مسكن عمارة 112 رقم 617 علي منجليبوسنة بوبكر
حي 490 مسكن علي منجليبوداح منیر

حي 490 م عمارة 19 رقم 17بوریو الطاھر شھاب
وج 06 حي 290 مسكن علي منجليبومرداس منیر عبد الرحیم

حي 329 مسكن عمارة 101 رقم 528 علي منجليعواد شعبان
وج 06 حي 290مسكن عمارة 145 رقم 815 علي منجليكلو عمار

وج 06 حي 490 مسكن علي منجليسفیان أحمد
حي 490 مسكن وج 06 علي منجليبن شعیبة حبیب هللا

وج 06 حي 392 مسكن علي منجليكروش عمر
حي 329 مسكن عمارة 130 رقم 663 علي منجليبولمدایس عمر

وج 06 عمارة 06 رقم 08 علي منجليبلكرمي نورالدین
وج 06 حي 490 مسكن عمارة 23 رقم 42 علي منجليعبد الغاني موسى

وج 06 حي 490 مسكن علي منجليعزوز عومار
وج 06 حي 329 مسكن عمارة 53 علي منجليفھمي معمر

حي 490 مسكن عمارة 09 رقم 169 علي منجليحمزاوي نصیرة
حي 329 مسكن عمارة 108 رقم 826 علي منجليطیبي كنزة

برنامج 864 مسكن عمارة س1 علي منجليالعلمي خیرالدین
حي 329 مسكن عمارة 130 علي منجليخلفاوي عبد الرحیم

حي 392 مسكن عمارة 80 رقم 503 علي منجليبن سعد هللا اسماعیل
تحصیص عین الباي الشطر األول عمارة 05 أ رقم 01 علي منجليزعیتر مخلوف

تجزئة عین الباي الشطر االول رقم 61 علي منجليلعیایشة حمید
حي 1288 مسكن عمارة دي 05 علي منجليخنفري أمیر

دندان صھیب
تحصیص وج07 رقم 29أ الشطر األول عمارة ب1 حصة رقم 09 

علي منجلي
تجزئة عین الباي الشطر االول رقم 61ب علي منجليعبید حسین

حي 400 مسكن كوسیدار عمارة 5س ب رقم 75 علي منجلينني عبد الكریم
وج 07 حصة 05 عمارة  أ2 رقم 02 علي منجليلغریب علي

وج07 الشطر األول عمارة ب رقم 04 علي منجليبوالعینین حیاة
حي 24-56 مسكن ترقوي الشطر األول عمارة 2أ رقم 30 علي منجليحطاب دمحم

وج 08 حي 250 مسكن علي منجليبوالشمع نورالدین
وج 08 حي 250 مسكن علي منجليلغریب المعتصم

وج 08 حي 192 مسكن عمارة د2 علي منجليتبوب عادل
وج 08 حي 250 مسكن علي منجليقویطن عبد الغاني

حي 192 مسكن عمارة 29 رقم 07 علي منجليبوھیدل علي
حي 192مسكن عمارة 23 رقم 22 علي منجليمسعي دمحم
م عمارة ب03 رقم 18 علي منجلي 192مراحي دمحم

مسكن عمارة 55 رقم 42 علي منجلي 125بودبوز فاروق
مسكن عمارة ب02 علي منجلي 125بن جمام الزھراء

حي 204 مسكن صورام عمارة ب1 رقم سي 003 وج 09 علي منجليشنیقي مسلم

منصوري رامي
وج 09 حي 204 مسكن صورام عمارة رق 25 أس أو سي رقم 202 

علي منجلي
حي 204 مسكن صورام وج 09 علي منجليعمیرش بالل 
حي 480 مسكن سي اس سي او سي عمارة ب04 رقم 02 علي منجليعمیرش أمال

حي 204 مسكن صورام عمارة س04 رقم سي 04غضبان حمید 



مسكن عدل عمارة 02 مدخل ب2 رقم ل1 علي منجلي 480طورش حبیب
مسكن عمارة ب1 رقم سي 02 علي منجلي 480بومشون جالل
برنامج سوراست عمارة 6 رقم جي 40 علي منجليكزاي خیرالدین

وج 14 م س 03 علي منجليثامن عبد الرزاق
وج 14 م س 03 علي منجليمریخي عزوز
وج 14 م س 01 علي منجليبودراع صالح

وج 15 مشروع 340 مسكن عمارة 04 رقم 03 علي منجليبوشاقور اسكندر
م س 02عمارة أ04 رقم 20 علي منجليبن قجالي میلود

وج 16 م س 02 عمارة أ01 رقم 04 علي منجليسویعد عادل
م س 01 عمارة رقم 04 سي محل رقم 09 علي منجليبومشون صالح 
مشروع 340 م ت م عمارة 04 رقم 03 علي منجليبوشاقور اسكندر

م س 01 عمارة 01 أ محل رقم 01 علي منجليقرین العید
م س 02 عمارة ا3 رقم 17 علي منجليزدام حسام
م س 01 عمارة د2 رقم 33 علي منجليبوستة سلیم

م س02 عمارة أو 02مسیلي بركاھم
مشروع 212 مسكن عمارة 9 رقم 03 علي منجليعیاشي احسن

وج 17 علي منجليبوالمدایس عبد العزیز
وج 17 حي 313 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليلوعیشي دمحم

وج 17 علي منجليأزروال الوزانة
مشروع 313 مسكن عمارة 13 رقم 03 علي منجليشاوي مسعودة

حي 313 مسكن عمارة 14 رقم 03 علي منجليسعدان دمحم األمین
وج 17 علي منجليحنیش شوقي
وج 17 علي منجليحباسي أیوب
وج 17 مشروع 103 /502 م رقم أ01 محل 07 علي منجليعرفة شوقي
وج 17 علي منجليقطیط صالح

وج 17 علي منجليبولمرقة فیصل
وج 17 علي منجليحیون یوسف زكریاء

حي 313/620 م ت عمارة 11 رقم 05 علي منجليمخلوفي سفیان
مشروع 95/620 م ت عمارة 08 رقم 04 علي منجليطارق بشیر

مشروع 95 م ت عمارة 07 محل رقم 03 علي منجليخشة أمیر
مشروع 212 م ت علي منجليحشاش بالل

وج 17 علي منجليمعمري أكرم
وج 17 علي منجليلوزاني سیف الدین

وج 17 عمارة أ03 الحصة رقم 04 علي منجليشادي شوقي
مشروع 313 م ا ت عمارة 23 رقم 01 علي منجليفراد عمر

حي 609/529 م ت عمارة 28 رقم 03 علي منجليبوحزام عصام
حي 529 م ت علي منجليمزھود عمار
م س 03 عمارة أ2 رقم 05ب علي منجليخدیرش خالد 

م إ ت مدخل 23 محل 07 529/609بوطارفة عبد العالي
مشروع 608/529 م ت علي منجليبكوكر صالح
مشروع 169 م إ ت عمارة 04 و 05 محل د علي منجليداودي أحمد

حي 715 مسكن عمارة أ02 محل 03 علي منجليبن خالف بدیعة
وج 18 علي منجليبدالة عائشة

وج 18 علي منجليعبید شارف بادیس
مشروع 529/609 م ا ت عمارة 01 محل رقم 03 علي منجليرامول صابر

مشروع 529/609 م ات محل رقم 04 علي منجليعاشوري عبد هللا
مشروع 169 م ا ت عمارة 01 و 02 محل ج علي منجليبغالي دمحم

مشروع 609 م ا ت عمارة 25 رقم 01 علي منجليبوشمع ابراھیم

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي

علي منجليعلي منجلي

نشاطات أخرى

علي منجليعلي منجلي



عمارة أ02 رقم 98 علي منجليمواتسي حسام الدین
عمارة ج03 رقم 37 علي منجليعبد الرحمان طارق
عمارة أ م 02 رقم 09 علي منجليصدراتي دمحم األمین

مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 06 رقم 105 علي منجليقسوم زین الدین
عمارة 01 محل 16 علي منجليتبوب جالل 

وج 20 توسعة علي منجليبولخراص ھشام
وج 20 توسعة علي منجليبكیري دمحم

وج 20 توسعة علي منجليبن یربح زین العابدین
وج 20 توسعة علي منجليمزارة خالد

وج 20 توسعة مشروع 97 م ا عمارة 07 رقم 120بركان مسعود



العنواناسم ولقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلدیةالدائرة
حي بلغریب السعیدبوسمید بالل

حي الغیرانزردازي رشید
شارع جیش التحریر الوطنيزردازي جمال
حي بلغریب السعید رقم 176بوفنش مراد

حي الغیرانزردازي فارس
شارع جیش التحریر الوطنيمشیرح سلیم
شارع جیش التحریر الوطنيمكیوي یمونة

حي بریك عبد الكریم رقم 83لشھب عبد الحفیظ
شارع جیش التحریر الوطنيبوالجدري عبد الحفیظ

حي زقرور العربيبن حمدان صالح
حي زقرور العربيبوسمید عادل
حي عین بن سبعبولعراس فرید
حي بشیربوزیان طارق

حي بشیرعبید الشرف رابح
حي الوئام بكیرةبوعزیز عبد هللا
حي بكیرة العلیامرجانة عادل

حي بكیرةبن زیان دمحم المین
حي بكیرةبوقرن عبد العزیز
تحصیص بكیرة قطعة 69 محل 1ساحلي منصور
حي بكبرةبولوحة بوبكر
حي الغیران محل رقم 14بوستة أسامة

حي دغبوج المانعبلبحري عبد الرحیم
حي جبلي أحمد رقم 3بوسطیلة أحمد
شارع بودھان حسینطیاني أحسن
شارع جیش التحریر الوطنيخدام أسامة

شارع جیش التحریر الوطنيعتروس الزوبیر
حي السطایح رقم 35سماري سلیم
طریق المحجرةبورفع محمود
حي الغیرانطاوطاو رشید
حي جبلي احمد واد زیاد قسم 17مج ملكیة رقم 37 محل رقم 37 دمشري فریدة
حي عین السداريقریشي عادل
شارع جیش التحریر الوطنيبوكبش ھشام

حي العمال رقم 20بوشویط مسعود
حي الغیرانعتروس رشید

حي الزویتنة رقم 13 محل 13 أدابوز أیمن
حي بودھانإدري جابر

حي الغیرانطاوطاو یازید
شارع جیش التحریر الوطنيشعبان دمحم

شارع جیش التحریر الوطنيزید المال رفیق
حي شیعل أزرارعبد النور فیصل

حي بریك عبد الكریمالعلمي عماد

جدول 01 : قائمة التجار المسخرین بمناسبة عید األضحى 2021 حسب نوع النشاط

حامة بوزیان - دیدوش مراد - إبن زیاد - مسعود بوجریو

مخبزة



حي دراع بن الشاويبن عامر منصور
دراع بن الشاوي رقم 51لبیض عید الحق
حي دراع بن الشاويإیدري حسین

حي بالغریب السعید رقم 34 بكالصي فاطمة الزھراء
حي الغیرانبوشویط حسین
حي عین السداريبوزیان فوزي

حي الزویتنة محل سزردازي بوخمیس
طریق المجرة حي الغیران رقم 2طوطاو رضوان
رقم 3 ب حي الزویتنةدریدي دمحم وسیم

حي بریك عبد الكریم رقم 83 أمھدي حمید
حي روبح عمار رقم 21بوستة شمس الدین

شارع جیش التحریر الوطنيبن فاضل عبد الرحمان
حي الغیران رقم 100بازین عبد العزیز
حي عین السداري رقم 51 بنحموني طارق
شارع جیش التحریربغریش یحیى
حي بلغریبشاوي بوالعید
شارع بوالدھان حسین رقم 31بن ذرة أمین

شارع جیش التحریر الوطنيشیبوط إسماعیل
شارع جیش التحریر الوطنيقرفي احسن

شارع جیش التحریر الوطنيبودراع جمال
07 حي عین بن سبعبن طبالة نسیمة

حي عین بن سبع رقم 27عیمر مولود
حي عین بن سبععیمن عمار

حي عین بن سبعبن معزة كمال
حي بشیرداود سلسبیل

حي بن سبع رقم 111 سسطحي موسى
حي بشیرلبیض سفیان
حي الجلولیةدواس مختار

حي الجلولیةبرھوم صالح الدین
حي زقرور العربيجري رابح
حي زقرور العربيبزار م.لمین
حي زقرور العربيجري عابدین
حي زقرور العربيحفور فاتح

حي زقرور العربيتلیالني صلیحة
حي غمریانمجقر أمال

حي غمریانخنین عزیزة
حي غمریانعكاشة دمحم

حي عین بن السبع رقم 3 دعاشوري الساسي
حي عین بن سبعقدوح رزیقة
حي بكیرة العلیا رقم 18 س18یخلف السعید
حي بكیرة العلیا رقم 14 ببوزیان عقیلة

13 ب حي بكیرة العلیاشروانة عبد المجید
54 حي بكیرة العلیالعجل فھیمة

حي بكیرة الشطر األول رقم 55عیشاوي عادل
حي بكیرة الشطر األول رقم 191سلیماني توفیق
حي بكیرة الشطر الثاني رقم 5زعرور صھیب
حي بكیرة 70 مسكن عمارة 4 رقم 36بن عمیرة صالح

حي البناء الداتي رقم 19عطوي فایزة

حامة بوزیان

تغذیة عامة 
خضر وفواكھ



حي 423 مسكن عمارة ث 14 رقم 28بركان معمر
حي بكیرة 386 مسكن عمارة ث 14 رقم 50بوفنارة سفیان
116 حي عمارة 4بوبي الشریف
148 حي بكیرة الشطر الثالثھالل شعیب

حي بلمیسخ الطاھر رقم 19شروانة شعیب
رقم 19 بكیرةبودراع عبد الرحمان

حي بكیرة الشطر الول رقم 61 بفیاللي یاسین
حي 386 مسكن عمارة 3ت رقم 12ھالل مسعود
5 حي بكیرة السفلىبرحال عزوز

حي بكیرة 386 مسكن عمارة ط14 رقم 49بودودة دمحم احمد
حي بوثلجة رابح رقم 101 بكیرةدحورة یوسف

تحصیص بكیرة رقم 113بلكحل ایمن
تحصیص بكیرة 192 حصة 92 ترقويبوعشیبة زكریاء

حي بكیرةخوجة  كمال
حي 423 مسكن عمارة ب رقم 13بودلیو عز الدین

حي بكیرةبولحلیب دمحم الشریف
حي بكیرة العلیاخیري مختار
حي بكیرة العلیا رقم 33موصلي لیندة
حي بكیرة العلیا رقم 21مشاطي دلیلة

حي بكیرةبشلم سلیم
بكیرة الشطر الثالث رقم 125بومزبر بالل

رقم 143 الشطر 3رویبح سیف الدین
07حي بكیرة الشطر الثانيبوزیان منصف
18 حي 70 مسكن عمارة 17زناق رضوان

142 حي بكیرة السفلىبوثلجة عبد الباقي
حي بكیرة السفلى رقم 3بن صاولة عماد

حي غمریانخنین عزیزة
حي غمریانعكاشة دمحم حي غمریان
حي بشیر محل رقم سي ديسعید بوثلجة (مطعم)
حي بشیربولفیزة عصام(مكتبة)

139 حي بكیرة الشطر األولشریفي صالح(ت ,ت لعتاد 
139أ حي بكیرة الشطر األولعمومي)

حي بكیرة 158 مسكن عمارة أ2 رقم 5بوزحزح ادریس (ھاتف عمومي)
حي بشیر رقم 169 محلبوخریصة خالد (جزار)

شارع جیش التحریر الوطنيفصیح عبد اللطیف (جزار)
شارع جیش التحریر الوطنيخدام   عبد الحمید (جزار)
حي بریك عبد الكریممرزوقي  یاسمینة(جزار)

شارع جیش التحریر الوطنيقنون أمین ( فلیكسي)
شارع جیش التحریر الوطنيبوكبش عبد القادر ( فلیكسي)

حي زقرور العربيدقدق خالد (فلیكسي)
حي الغیرانبونوالة دمحم (جزار)

حي عین بن السبعالعسل)
حي بریك حامة بوزیانبن مخبي جمال(جزار)
حي بریك حامة بوزیانبعداش كمال(جزار)

حي الغیران رقم 129بمھناوي عدالن (ھاتف عمومي)

حامة 
بوزیان



شارع بودھان حسین رقم 16بكاسحي محفوظ  (ھاتف عمومي)

شارع جیش التحریر الوطنيعیساحین بوعالم (ھاتف عمومي)

حي بو الدھان حسین رقم19بغریش السعید (ھاتف عمومي)

حي عین سداري رقم141بوزعباطة الطاھر(اطعام كامل) بوجحشة فاطمة الزھراء ( اطعام 
شارع جیش التحریر الوطنيسریع)

الطریق الوطني رقم 03بوقرینة نور الدین (اطعام سریع)
الطریق الوطني رقم 03محرزي حسن (اطعام كامل)

شارع جیش التحریر الوطنيرحموني عبد الحكیم (اطعام كامل)
حي بریك حامة بوزیانزھراوي عبد العالي(جزار)

حي شیعل أزراربونواالة سمیر(جزار)
حي بریك حامة بوزیانزھراوي دمحم لمین

طالبي عالء الدین ( ھاتف 
حي عین بن سبععمومي)

حي محطة القطاریخلف سعاد (اطعام سریع)
حي بكیرةقرفي ادریس (اطعام سریع)

رقم 19 حي عین بن سبعبن شرطیوة فھد (ھاتف عمومي)

الطریق الوطني رقم 27شني عبد السالم (محطة خدمات)
حي األمل سیدي عراب رقم 634دیب فاتح

تحصیص كسار القاللرقم 266تفوتي خدیجة
حي كسار لقاللبوكبوس لطفي
حي دحدوح حسین رقم 23بوطبالة حسین

شارع العربي بن مھیدي رقم 98بودن رابح
حي 20 أوت 55سلیماني بوبكر

23 حي دلیمي فوضیلجامع نصر الدین
102 حي بوثلجة عمارقیوش جمال
41 تجزئة النرجسقھوال ریاض

حي النرجسبن جاب هللا صالح
40 حي دلیمي فوضیلبن دیاب جمال
03 حي بوثلجة عمارھقھوق مختار
شارع العربي بن مھیديموات أحمد

حي 210 مسكن عمارة 15 رقم 27طیر اللیل كمال
حي 260 مسكن عمارة 13 رقم 34بن جاب هللا صدر الدین

حي 260 مسكنالعایب خالد
حي النرجس رقم 17بوحبیلة سلیمان
مشتة بني مستینةبن عیاش دمحم

حي األمل كاف صالحبن جاب هللا عبد الحفیظ
76 ج حي النرجسسریك نذیر
واد الحجر رقم 102طایق نوارة

حي الكالیتوس رقم 40بولقزاز عمار
واد الحجربن جاب هللا عبد اللطیف

نشاطات 
مختلفة

دیدوش مراد

مخابز



سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديحسان بودیسة
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديبن جویمع رابح

سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديكعباش أحمد
سوق الخضر و الفواكھ شارع العربي بن مھیديجمعوني بلقاسم
حي دلیمي فوضیلنوار عبد لحق
شارع العربي بن مھیديراوي رضوان

تحصیص النرجسقیوش عبد الحلیم
شارع العربي بن مھیديمباركي الشریف ( جزار)

شارع العربي بن مھیديبن یحیى دمحم ( جزار)
تجزئة النرجس محل بزروقي أسامة ( جزار)

تجزئة الزھور محل 1 بن عون كریم ( فلیكسي)
30 تجزئة الزھوربوعبلو عالء الدین (فلیكسي)

حي نغیشبن وارث نوفل (فلیكسي)
دیدوش مرادبوشویط صالح ( جزار )

حي نغیشلمعادي خلیل (اطعام سریع)
شارع العربي بن مھیديبن جاب هللا لمین (اطعام سریع)

حي واد الحجر 19 مكرررمضان نور الدین ( جزار)
محطة القطارھباشي الزھرة (ت.ت للحلیب
حي علي قشي رقم 6 فتحي عبد المجید (فلیكسي)

شارع الشیخ الزواوي عبد الحفیظ رقم 4بورحلة الشریف
مخطط التھیئة العمرانیة قطعة رقم 77بوخزرة الطاھر
حي رقیق علي تحصیص 1204 محل رقم 11بكاش الزوبیر
حي 01 نوفمبر 54عزیل إلیاس

42 ا شارع فیاللي حمیدةصدراتي دمحم لمین
شارع اإلستقاللخلفاوي عبد هللا
05 شارع فیاللي حمیدةبوطمینة یوسف
رقم 11 نھج زارزي طاھرمعدادي أحمد

حي 200 مسكن ص و ت عمارة2 رقم 11لرقم سلیم
شارع 1 نوفمبر 54قایدي طاھر

شارع 1 نوفمبر 54میروح عیسى
شارع الحریةجعوط عبد الناصر

شارع طویلبن موراس شمس الدین
حي الخزفمجروبي ریاض
شارع 1 نوفمبر 54بوالعشب حسین
شارع كوحیل عیسى رقم 16صاوشي لویزة
تحصیص األمیر عبد القادر رقم 116 أرحوني سفیان
تجزئة 157 قطعة 4 واد الفلةفیاللي یعقوب

حي الخزف رقم 4 س مكرررموش دمحم الصالح
ابن زیادفررور یمونة
ابن زیادخلفاوي بوبكر

تحصیص األمیر عبد القادرقارة بدیعة
المالحةعتروس عبد الباقي

شارع دمحم الساسي 100حافضي صالح
حي المالحةسعیدلي عمار

حي المالحةسعداوي مبروك
حي المالحةمصباح بالل
حي ربیعي عیسى فارلھدقدق جمال

نشاطات 
مختلفة

ابن زیاد

مخابز

تغذیة عامة 
خضر وفواكھ



حي ربیعي عیسى فارلھرموش فطیمة
شارع شیخ الزواوي ابن زیادرابحي یاسین

ولجة القاضيزغادي نصر الدین
حي العناب رقم 56مسعودي فرید

حسي الخزفدادوش عبد الرزاق
شارع أول نوفمبر رقم 46شعبان الطاھر

المالحةبن قیقایة العمري
شارع اول نوفمبرزارزي عمر
شارع اول نوفمبرشرقي بوبكر

حي حبیباتني محمودبوشوكة یوسف بھاء الدین
ابن زیادقطیطشة دمحم(جزار)

ابن زیادتریكي عبد اللطیف(جزار)
حي أول نوفمبر 54شبشوب توفیق (جزار)
ابن زیادشبشوب حسام(جزار)
ابن زیادبلقاسمیة حمزة(جزار)

حي الخزفمجروبي نور الدین (اطعام كامل)
حي الخزفمجروبي دمحم الشریف (اطعام 
حي العناببوطمینة ھشام ( اطعام سریع)

شارع جیش التحریر الوطنيبوبرطخ أسامة (اطعام سریع )
شارع أول نوفمبر 1954 محل رقم س2مقالتي بالل (اطعام سریع)
نھج رمضان خالفمسیلي صالح ( اطعام كامل)
شارع زارزي الطاھر رقم 17 بصدراتي نرجس  (فلیكسي)

شارع اول نوفمبررابحي حكیم (فلیكسي)
تحصیص األمیر عبد القادربوحوش عیسى (فلیكسي)

حي الخزفمجروبي مختار (محطة الخدمات)
حي رومارانبولحدید  فریدمخابز

مسعود بوجریوعلیوة ساعد
مسعود بوجریوبومنجل مراد
شارع جیش التحریرنارو جمال

مسعود بوجریوبوبنذیر موسى
مسعود بوجریوسحمدي دمحم

مسعود بوجریوبن عامر ابراھیم
مسعود بوجریومعكوف الشریف
مسعود بوجریولعور دمحم الصالح

شارع جیش التحریر الوطنيسعدي بشیر
شارع جیش التحریر الوطنيبوالنمر ابراھیم

شارع جیش التحریر الوطنيبیوض فؤاد
شارع جیش التحریر الوطنيلغلیمي سفیان
شارع جیش التحریر الوطنيكرواز لخضر

شارع جیش التحریر الوطنيجبالي سمیر (اطعام سریع )
شارع جیش التحریر الوطني رقم 64ھادف عمار(فلیكسي)
شارع جیش التحریر الوطنيسعدي عمار (فلیكسي)
حي الزیتونةطواھرة خالد (فلیمسي)

شارع جیش التحریر الوطني رقم 45بودایرة زكریا
شارع جیش التحریر الوطني رقم 6زارزي أحمد (جزار)

ابن زیاد

ابن زیاد

نشاطات أخرى

مسعود 
بوجریو

مواد غذائیة 
خضر وفواكھ

نشاطات أخرى





شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

تحصيص الفج ز/ي فخر الدين مضوي 

ن مقرود   بو ملناجل عمار ز/يياس

ش عط ستقالل رقم 27 از/يم الدين  شارع 

يم  بن ناصر  20 أوت 1955 رقم 44 محل 03أ ز/يإبرا

د  ليل  فر  زعبار عبد هللا ز/يعبد ا

وع   20 أوت 1955رقم 04 ب ز/يكمال قر

شارع معلم دمحم الصا رقم 01 ز/يطال حمزة 

 330 مسكن ز/ي إلياس  بولقرون

ي  330 مسكن ز/ي أيمن فرقا

فيظ بن جابا   الفج ز/يعبد ا

م حسي   زعبار عبد هللا رقم 31 ز/يكر

 100 مسكن عمارة 07 محل رقم 07 زي صليحة مقرود 

 حمادي كرومة  زي سب فيصل

ستقالل ز/ي رشيد  بوضرسة  شارع 

ستقالل ز/يعبد الرؤوف  عليوش  شارع 

شارع سوال عالوة ز/يعالء الدين محس 

شارع سوال عالوة محل رقم 14 بزي رشيد برحال 

شارع سوال عالوة ز/يخالد سماع 

ن  بوملناجل  حسي 01 ا ز/يتليال مل

ن فاطمة محل رقم 7ب ز/يكمال فارس  ع

 20 اوت 1955 محل 12ب زي برحال رضا

شارع االستقالل ز/يبیدي سمیر
شارع بوطاقة رمضان 0أ قسم 80 مجموعة ملكية 99 ز.ياحمد رحال 

ي  شارع بو طاقة رمضان ز/ي عز الدين  توفو

 بوملناجل عمار ز/يشايح الوجو حمزة

 20 اوت 1955 رقم21 ز/يعواد عز الدين

كر ة بو لو  20 اوت 1955 رقم 1 ز/يبو

 100 مسكن عمارة 7 رقم 19 ز/يقطش ع

ارون  تجزئة رقم 01 رقم 20 مكرر زي بوطبة 

ي  س عبد الغا  بوملناجل عمار زي بلون




شاط ض املبارك لسنة 2021 حسب نوع ال ن بمناسبة عيد  ر دول رقم 01: قائمة التجار امل ا

غود يوسف - ب حميدان - والية قــســنــطـــيـنـــة  ز

ابز ا

غذية عامة

 + خضر و 

فواكھ



ي  شارع بوطاقة رمضان رقم 19 زي دمحم رضا رمضا

تجزئة رقم 01 رقم 32 مكرر زي بولشفار جمال 

ر الوط رقم 22 ف  ز.يعيدو دمحم  ش التحر شارع ج

شارع جبوري مبارك رقم 07 مكرر زي مقرود طيب 

شارع بوطاقة رمضان محل 2 أ س زي بوداود دمحم 

حي 330 مسكن عمارة 04 أو محل رقم 20 زیغود یوسفمــعــاد بوكــرمــلــة

شارع طال محمود محل رقم 28 ح زي بلموكر بالل 

شارع طال محمود محل رقم 32 أ ف  زي زیتوني عبلة 

شارع طال محمود رقم 32 س أ  رقم 01  زي بلموكر عمار 

 جبوري مبارك زي منیقر رشید  

السوق البلدي حي 20 أوت 1955 ز.يدمحم كحلراس 
شارع محطة القطار رقم 13س ز.يجابر  عالل

شارع جیش التحریر الوطني ز.يخالد نیني
حي جبوري مبارك  رقم 01 زي بولقرون سمیر 

نھج دقیش یوسف حي 20 أوت 1955 محل 10أ رقم 14 ز.يندیر زاحي
حي بوطاقة رمضان رقم 01 ب زي عادل یونس شاوش 

حي 20 أوت 1955 رقم 01ا ز.ياحمد شارف
تحصیص 01 سابقا حي زعبار عبد هللا حالیا محل رقم 49 سي ز.يندیر حسني
حي زعبار عبد هللا محل رقم 36 سي ز.ينبیل بلونیس
حي 20 اوت 1955 رقم 08 زي عایب عمر 
نھج جوھر رابح 20 اوت 1955 زي كریم سیام 

حي قربوعة عبد الحمید زي بلموكر صلیح 
 حى 330 مسكن عمارة او 03 محل رقم 11 ز.يمنصور نیني
شارع بوطاقة رمضان رقم أ1 ز.يعادل عالل

حي 20 أوت 1955 زي بوربیع حسین 
السوق البلدي حي 20 أوت 1955 ز.يقسوم عبد الناصر 

حي 340 مسكن زي زموري جمال 
حي محطة القطار  زي یونس شاوش جمال 

حي 330 مسكن عمارة 04 أو محل رقم 18 زیغود یوسفابراھیم بوكرملة 
حي بوالمناجل عمار زي بوربیع عبد الھادي 

حي بوالمناجل عمار رقم 31 أ زي ولید بوضرسة 
حي 20 اوت 1955 السوق البلدي زي حمودي دمحم الصالح 

حي عین فاطمة محل رقم 09أ ز/يمنیقر فجریة 
شارع االستقالل محل رقم 232 ب ز.يھارون مضوي

شارع االستقالل رقم 03 ز.يیاسین بودفة 
شارع االستقالل ز.يفخر الدین مضوي 

كشك قرب متقن جابر بن حیان زي عایش حوریة 
شارع االستقالل مقابل متقن جابر ابن حیان زي زوید سعید 

طیق االستقالل رقم 07 زي بوطبة فیصل 
شار ع االستقالل محل رقم 32 أ  زي بوعیشي  خالد 

حي 20أوت 55 رقم 04,ز يعادل بوربیع
شارع جیش التحریر الوطني ,ز يمانع زكیة

شارع سوالمي عالوة .ز يقربوع فاتح
حي 120 مسكن عمارة 02 محل 04 .ز يفارس بوحبیلة
حي 20أوت 55 ,ز يكمال بن جامع

حي 20أوت 55 . ز يكمال ثابت

غود يوسف ز

غود يوسف  ز

شاطات 

أخرى 



أكشاك محطة القطار.ز يسوقي صالح
حي زعبار عبد هللا . زيحسیني ابراھیم

حي 24 فیفري 1956 محل رقم 02 .زيبسام كریم
حي 20أوت 1954 .ز يالكنز رشید

شارع االستقالل رقم 32 س زي بالل علیوش 
حي بولمناجل عمار رقم 27 ز.يجبوري ابراھیم 
حي بولمناجل عمار رقم 05 ز.يالعید شایح لوجو

ابز بني حمیدانیوسف كبابيا
مشتة أوالد النية ب حميداننور الدين بوكعبة

ش مشتة أوالد النية ب حميدانخديجة 

مشتة أوالد النية ب حميداننور الدين بوقرن 

08 108 مسكن عمارة 06 ب حميدانخالد حمادي

 108 مسكن عمارة 05 محل رقم 15 ب حميداناحمد قلقل

فيظ بوقندورة ي دمحم رقم 68 ب حميدانعبد ا شارع تيفو

شارة  د  ي دمحم رقم 67 ب حميدانفر شارع تيفو

ور رقم 28 ب حميدانكمال دحدوح  الز

ي ق تليال  108 مسكن عمارة 05 محل رقم 16 ب حميدانعبد ا

 بوالنح دمحم رقم 302 ب حميدان دحدوح عقيلة 

بة  شارع بوالنح دمحم رقم : 07 ب حميدان قرسال حب

شارع بوالنح دمحم رقم : 12 ب حميدان عبيد مع با 

مع السك الفردي رقم 57 ج ب حميدانجابر شروانة   ا

ف ي الشر ب حميدانكبا

مشتة أوالد النية ب حميدانمجدوب احمد

ش ن  مشتة أوالد النية ب حميداندمحم مل

م بوضرسن شارع بوالنح دمحم رقم 53 ب حميدانعبد الكر شاطات 

أخرى 

ب حميدان 

غذية عامة

 + خضر و 

فواكھ
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تحصیص الوفاء رقم 382 الخروب شركة التضامن مخبزة اإلخوة كافي

تجزئة الوفاء رقم 268 الخروب زعامطة بوبكر 

تحصیص الوفاء رقم 195 محل ب بلدیة الخروب رایوط سھام 
البلدية 

روب تجزئة المنى رقم 608 ب الخروب بولحیة برھان ا

تحصیص المنار  رقم 829 ب بولحیة فوزي 

شارع قربوعة عبد الحمید 84 مجموعة ملكیة 70 رقم 14 شباحي عبد الحمید 
ابز طریق الوطني رقم 84 مجموعة ملكیة رقم 70 رقم 60 شباحي عبد الحمید ا

حي األمیر عبد القادر رقم 96 الخروب شركة تضامن ساحلي عمر 

حي 8 ماي 1945 رقم 149 الخروب بولحیة ھشام 

حي 1039 مسكن رقم 10 الخروب زعامطة رشید 

تجزئة صالح الدراجي رقم 181 أ الخروبدردور بالل

تجزئة موالكیة محل أ صالح الدراجي رقم 70 أ الخروبعروي حمزة

حي االخوة سبیقة رقم 80 الخروبیحیاوي حمداني

حي السكن التطوري سیدي عمر 02 محل رقم 13 الخروبعبیدات عادل

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة أ برج 12 محل رقم 12 الخروبزیرق دمحم

تحصیص ماسینیسا رقم 78 الخروبقراس علي

تحصیص مدعم ماسینیسا 551 قطعة رقم 121 د الخروبسامعي خوجة

حي 20 أوت 1955 رقم 09 الخروببومحدیو

المنطقة الحرفیة رقم 50 بلدیة الخروب سامعي خوجة 

المنطقة الحرفیة شیھاني بشیر رقم 19 الخروب سحنون فرید 

جلید نصیرة 
المدینة الجدیدة ماسینیسا تحصیص المدعم ماسینیسا 551 قطعة محل 121 

د الخروب

تحصیص الوفاء رقم 40 الخروب بوراس حبیب  

 386حي 20 اوت 1955 الخروب خوجة دمحم

السكن التطوري سیدي عمر 02 محل رقم 13 الخروب عیسات عادل 

حي الحیاة رقم 64 الخروب اسماعلي موسى 

 حي حجاج بشیر الخروب 95ساحلي أحمد 
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روب - أوالد رحمون - والية قسنطينة ا



تجزئة الوفاء رقم 268 الخروب زعامطة بوبكر 

تحصیص المنار رقم 829 ب الخروب بولحیة فوزي 

غذية عامة
حي 1013 مسكن الخروب دمحم الشریف بودماغ 

البلدية 

روب ا
و

تحصیص منطقة النشاط التجاري رقم 32 ج الخروب طالب رابح 

خضر و فواكھ
حي 08 ماي  1945 محل رقم 153 الخروب بن الشیخ عمر 

حي 1013 م ع 58 رقم 05 الخروب وحید بوالكرشة 

حي 1013 مسكن ع 55 رقم 15 مكرر الخروب توھامي الیاس 

وفاء محروق 
المخرج  الشمالي  المدینة  الخروب الحصة الریفیة رقم PiE 821 ع 08 

رقم 04 الخروب

حي 500 مسكن ترقوي ع 16 رقم 74 الخروب بن لكحل فاتح 

حي صوریبیم  ع 05 رقم 92 الخروب أسامة العیور 

حي 1200 م ع 4 محل ب الخروب بولغب عادل 

حي 1600 مسكن السشوق المغطاة رقم 15 الخروب بن طاھر بوزید 

08 حي 1587عمارة 112 حصة 32 الخروب بوھیدل عبد المالك 

المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة حي 1600 مسكن ع :21 رقم :49 الخروببن سالم شعبان 

المنطقة السكنیة الجدیدة عمارة : ب 4 رقم 58 الخروب بوسبسي علي 

48 برنامج 192 مسكن ص و ت أ الخروب لكحل الطیب 

145 تجزئة الریاض الخروب رمیطة عبد الحلیم 

حي 40 مسكن عمارة س 03 رقم 38 الخروب دنش عمر 

حي 40 مسكن عمارة س رقم 07 الخروب كتاف ریاض 

03 حي 40 مسكن عمارة (أ) الخروب بدالة عبد الحمید 

حي صالح دراجي  رقم 110دمحم ذیب 

حي 213 صالح دراجي رقم 158 بركان عماد 

حي صالح دراجي  رقم 120قاسم حوریة 

حي عیساني عمار محل رقم 70 الخروب أمجوج یوسف 

119  ت منطقة عیساني عمار الخروب مباركي حنیفة 

صالح دراجي علوي سفیان 

حي عیساني عمار رقم 43 الخروب صالح الدین سماعلي 

حي صالح دراجي رقم 24 أ علي بوسبیاح

حي صالح دراجي دمحم علي براھمیة 

حي 900 مسكن عمارة 11 رقم 04 الخروب زوبیر طیب



حي 900 مسكن ع 69 رقم 08 الخروب موالكیة زین الدین 

حي اإلخوة سبیقة محل رقم 88 الخروب وشتاتي فرید 

حي اإلخوة سبیقة محل 94 أ الخروب دمحم وشتاتي 

حي 1000مسكن ع 9 الخروب بن دراجي خالد 

حي 250 مسكن أ و تي أ و عمارة 07 رقم 13 الخروب دمحم حیوني 

حي 500 مسكن عمارة 34 محل رقم 03 مكرر الخروب ابراھیم مفزري

حي 500 مسكن ع 33 رقم 01 الخروب نوفل دمیغة 

حي 510 مسكن عمارة أ 02 رقم 54 الخروب جمعة حواس 

حي 510 مسكن عمارة ب رقم 04 الخروب شواف سلیمان 

بن زاید أدمحم 
المنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة عمارة 4 ب رقم 57 الحصة رقم 11 

الخروب

شارع األمیر عبد القادر رقم 24 الخروب بن الحاج یحي سلیمان 

شارع قربوعة عبد الحمید رقم 15 ب الخروب بشالة عمار 

حي   قربوعة عبد الحمید رقم 17  الخروب طالحي عمار 

نھج شیبان الطیب الخروب حمزة غسول 

شارع براذعي حسین رقم 15 الحصة رقم 5 الخروب عمري عبد العزیز 

24 نھج األمیر عبد  الخروب عز الدین عامر

نھج األمیر عبد القادر رقم 22 الخروبالطیب مریم 

 تحصیص الحیاة رقم 73 مكرر الخروب  مطماجي لغدة 

حي سیدي اعمر 1 رقم 40 فاتح لوحیشي

عین النحاس رقم 09 أ الخروب سامح حیمر 

عین النحاس 45 ب لعمامري عمار 

حي اإلخوة براھمیة مغالوي عبد الرؤوف 

حي المبالش رقم 287 تسلیمان مزیاني 

حي اإلخوة براھمیة قیاس دمحم 

حي أوتي 250 م عمارة 13 رقم 25 الخروب شابي توفیق 

تحصیص اإلحتیاجات العائلیة رقم 01 بلدیة الخروب بن الشیخ عادل 

حي 450 مسكن عمارة 24 الخروب رقم  02 ، 48  بلحاسن عماد 

حي الریاض رقم 90 بلدیة الخروب بالل دارنفاد

م ج ماسینیسا  50 مسكن  إ ت عمارة ب محل 23  الخروب بغریش كمال 

حي 45 مسكن إ ت  بوالبردعة محل 03 ماسینیسا بولحیة خالد

م ج ماسینیسا عمارة 01 محل 71 حمود خالف 

م ج ماسینیسا عمارة 2 ب رقم 17 كایة لویزة 

نھج األمیر عبد القادر رقم 55 الخروب الطاھر غضبان 

حي األمیر عبد القادر رقم 35 الخروب قربوعة الصافیة 



شاررع برادعي حسین رقم 13 الخروب بودبوز سامي 

رقم 09 نھج حسین عبد الرزاق الخروب عامر مصطفى 
البلدية 

روب شارع حسین عبد الرزاق الخروبعامر عمر ا

م ج ماسینیسا 02 رقم 6 ا خ طویل عزیز 

حي 50 مسكن إ ت رقم 02 ماسینیسا خ لزعر آمال زوجة مصباح 

م ج ماسینیسا خ بلھادي ھارون 

م ج ماسینیسا ع أ 03 رقم 338 خ خلوف كمال 

م ج ماسینیسا 120 مسكن رقم 25 خ بودربالة انیس 

م ج ماسینیسا ع ب 13 رقم 318 خ تنیو صابر 

حي 1000 مسكن عمارة 09 رقم 35 الخروبجالب دمحم الصالح

كشك رقم 01 حي 1039 مسكن الخروببلھوشات ملیكة 

حي 1039 مسكن الخروببوحجر القرمي

حي سیدي اعمر رقم 61 الخروبعصفور ریاض

حي عیساني عمار رقم 90 الخروبنكاع اسالم

حي االخوة براھمیة رقم 408 الخروبتلیالني العربي 

حي االخوة براھمیة الخروبجیملي یاسین

مشروع 500 مسكن تساھمي ترقوي او ات بي اي عمارة 16 رقم 77الخروبدربال عبد الھادي 

محروق وفاء 
المخرج الشمالي لمدینة الخروب الحصة الریفیة رقم AE 821 عمارة 08 

رقم 04 الخروب

حي 500 مسكن ترقوي عمارة 15 محل رقم 68 الخروب ولجي سمیر 

تحصیص منطقة النشاط التجاري رقم 32 ج الخروب طالب رابح 

المنطقة الحرفیة الشطر الثاني بلدیة الخروببوعروة عبد العزیز

حي 1013 مسكن عمارة 58 رقم 05 الخروب بوالكرشة وحید 

تحصیص المنطقة الحرفیة رقم 22 أ الخروب حمالوي ھاشم 

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ف رقم 54 الخروب بویاني دمحم الطاھر 

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارو 1 رقم 1 الخروب لحمر دمحم الھادي

المدینة الجدیدة ماسینیسا 120 مسكن عمارة ب رقم 02 الخروب بن داود فرحات 

المدینة الجدیدة ماسینیسا 551 قطعة حرف بي رقم 248 ب الخروب مسلم عادل 

المدینة الجدیدة ماسینیسا رقم 53 120 مسكن الخروب عابد عبد هللا 

حي 120 مسكن عمارة ج 04 الحصة 197 ماسینیسا الخروب مخنوش كمال 

حي 450 مسكن عمارة 24 رقم 02 48 الخروب بلحاسن عماد 

حي 450 مسكن عمارة 241 الخروب بونقجة زوبیر 

المنطقة الحضریة ج عمارة 04 رقم 57 الخروب بن زاید احمد

حي 250 مسكن اوتي او الخروب مزازرة شریفة 

روب دائرة ا



حي 1600 مسكن الخروب زیبحة بلخیر 

حي الوفاء الخروب دحدوح نور الدین 

حي الزغیدة الطاھر محل رقم 01 مكرر الخروب براشیة جمال 

تحصیص 238 مسكن حي االخوة سبیقة رقم 188 محل ج الخروب دمبري خیر الدین

حي 40 مسكن عمارة س 03 حصة رقم 03 الخروب بن وادن فاطمة الزھراء 

حي 40 مسكن رقم 02 الخروب بوھالي زین الدین 

تحصیص الحیاة رقم 60 الخروب ماضوي سفیان 

تحصیص سیدي عمر رقم 317 الخروب وشن طارق 

حي سیدي عمر رقم 290 الخروب عمامري حدة 

 أ287 حي سیدي عمر الخروب یحي ھشام 

تجزئة 238 محل ب رقم 35 الخروب میلودي دمحم شراف الدین 

 86حي 20 اوت 1955 الخروب خوجة دمحم 

حي لمبالش رقم 287 الخروب مزیان سلیمان 

تحصیص سبیقة رقم 112 محل رقم 112 الخروب بومعوش عمار

حي االخوة براھمیة الخروب مغالوي رؤوف 

ي الریاض رقم 89 الخروبخلیفي عبد الرحمان 

المنطقة السكنیة الحضریة ع : 4 محل 51 حصة 1 الحروبدمحم حسین مرمیز 
البلدية 

روب ا

شاطات 

 المنطقة الحضریة الجدیدة عمارة أ 1 -3 حصة 3 الخروبمزداد سفیان أخرى 

حي الصوریبیم عمارة 41 رقمة 04 الخروب حمودي جھیدة 

حي 1587 مسكن رقم 02 مكرر الخروب بولخنیني مھدي 

حي 900 مسكن ع 5بوقلمون طارق 

شارع حجاج بشیر رقم 17 الخروببومدین حالب 

 ماي 1945 خروب رقم 06 أ الخروب 8راھم زكریاء 

شارع ذیب علي رقم 22 الخروب حسین توفوتي 

تحصیص  ,الوفاء  رقم 49 3 أ الخروب عمارة عبد المالك 

حي 250 مسكن أ و تي أ و عمارة 15 محل رقم 32 مكرر الخروب شلغام سیف الدین 

حي الریاض محل رقم 129 أ بلدیة الخروب العلمي الحاسن 

حي 450 مسكن رقم 20 بلدیة الخروب بوھروم أحسن 

حي 450 مسكن عمارة 24 رقم 01 أ الخروب بونتجة زوبیر 

حي ماسینیسا مسكن تطوري رقم 243 الخروب نیغود فؤاد 

المدینة الجدیدة ماسینیسا 50 مسكن عمارة ب رقم 20 الخروب قطاف رضوان 

حي 450 مسكن عمارة 241 رقم 01 أ الخروب بونقجة زوبیر 

حي 450 مسكن رقم 20 الخروببوھرور احسن 



حي بوھالي العید رقم B 93   الخروب بوالعسل یاسین 

حي بوھالي العید رقم 27 الخروبحواس حمزة 

حي وشتاتي مراح المجموعة الملكیة 52 رقم 01 الخروب بو عبد هللا بالل 

حي وشتاتي مراح المجموعة الملكیة 52 القسمة المساحة رقم 65 الخروبدعلوش عبد الكریم 

مسیف الیاس 
حي وشتاتي مراح المجموعة الملكیة رقم 52 قطعة رقم 01 محل رقم 04 

الخروب

حي وشتاتي مراح تحصیص صراوي رقم 03 الخروب صافي عمر 

حي وشتاتي مراح محل رقم 122 ث الخروب مسیعي عمار 

حي بوھالي العید رقم 01 الخروب بن ثلجون لخضر 

حي بوھالي العید رقم 01 محل رقم 01 أ الخروب مغالوي وحید 

حي بوھالي العید محل رقم 17الخروب بوصاع یاسر 

حي بوھالي العید رقم 27 د الخروب صراوي جاسم كریم 

حي وشتاتي مراح رقم 04 د الخروب حمایزیة دمحم 

حي 250 مسكن عمارة 1 اوبي سي رقم 12 الخروبخوذیر بلرقط

حي 80 مسكن الخروب بوصالح حسام 

حي الوفاء رقم 03 الخروب زعامطة حمزه 

حي 1013 مسكن محل رقم 44 الخروبغانم ولید 

حي 1013 مسكن عمارة 22 محل 31 الخروب كواشي شوقي 

حي 1600 مسكن عمارة 08 الخروب بوحالسة عبد المالك

لمركز التجاري حي 1600 مسكن رقم 56 الخروب خالدي اسماعیل 

حي 1013 مسكن عمارة 22 رقم 30 الخروب یونسي عمار 

حي 120 مسكن عمارة أ 03 حصة رقم 44 المدینة الجدیدة ماسینیسا الخروبنفادي ولید

المركز التجاري حي 900 مسكن رقم 11 بلدیة الخروب بودیبة عمار 

حي 900 مسكن محل 43 45 المركز التجاري الخروب بوطابین دمحم 

المركز التجاري جیني سیدار حي 900 مسكن رقم 41 الخروب خلوفي علي 
حي الھناء حي 900 مسكن الخروب كراد مو 

رة رحيلة  حي 1600 مسكن الخروب  بوصنو

المركز التجاري المجاور جیني سیدار حي 900 مسكن الخروب خلو ع 

حي االخوة سبیقة الخروب كرور سليم

حي 1200 مسكن الخروب كال سم 

كة  حي 1200 مسكن الخروب غرز بر

امي دمحم  حي 1200 مسكن الخروب تو

حي 1600 مسكن الخروب مرا كمال 

حي 900 مسكن الخروب شايب السعيد 

ة من  حي زغیدة الطاھر رقم 01 الخروب زر



حي 192 مسكن ص وت ا محل رقم 17 الخروب سلما عبد البا 

حي 40 مسكن عمارة ب رقم 9 الخروب يحيوش وليد

تحصیص االجتماعي العین نحاس رقم 114 الخروب بوعالم شفيقة 

تجزئة الریاض رقم 12 الخروب خشبة بدر الدين 

حي االخوة سبیقة رقم 181 الخروب  طارق حمادة 

تحصیص ماسینیسا رقم 65ب الخروب العش  السعيد 

بة دمحم  تحصیص ماسینیسا رقم 77  الخروب غر

حي سیدي عمر 01 محل رقم 37 الخروب غداد شو 

اوي خالد تحصیص الحیاة رقم 13 أ الخروب عر

تحصیص الحیاة محل رقم 23 أ الخروب جذيوب حمزه

حي االخوة براھمیة رقم 48 أ الخروب شالط عادل 

واد حمیمیم محطة الوقود نفطال 

طریق قالمة محطة الوقود نفطال 

وحدة الخروب رقم 314 مطحنة سيدي راشد 

حي 40 مسكن عمارة س 03 رقم 04 الخروب يزليوي رابح 

حي 40 مسكن عمارة أ حصة 5 ب الخروب مختار مختاري 

وة عمار  حي 40 مسكن عمارة أ حصة رقم 7 الخروب نو

ش  ليب  حي 900 مسكن عمارة أ 1 محل رقم 11 الخروب بو

يم  حي 901 مسكن عمارة ع رقم 4 رقم 7ب الخروب بودخان ابرا

99 شارع االمیر غبد القادر الخروب لبص احمد 

يلة  تحصیص الریاض قسم 112 المجموعة الملكیة رقم 34 محل أ الخروب علواش ش

 ناي بلقاسم تحصيص 85 رقم 15 أوالد رحمون غضبان سفيان

ابز ميل رقم 70 أوالد رحمون غرنوق فارسا تحصيص املنظر ا

روب فيصل حمودي   تحصيص القراح ا

يم بوغـرارة روب إبـرا  خنفري رقم 03 محل 03 ا ا

ن غانم  روب ياس مع السك الفردي 85قطعة اوالد رحمون ا تحصيص ا

 ناي بلقاسم تحصيص 85 رقم 15 أوالد رحمون ج عبد الرحيم 

ميل رقم 70 أوالد رحمون غضبان سفيان تحصيص املنظر ا

مع السك القراح قطعة 56 رقم 54 ب حمودي لطفي  ا

جزئة المنظر الجمیل  اوالد رحمون غمیض فاتح 

تحصیص المنظر الجمیل  رقم 67 قسم 70 ھشام بارش 

منظر الجمیلالعایب عبد الرزاق 

البلدية  أوالد 

رحمون 



غذية عامة

مجموعة ملكیة رقم 20 القراح مسعود العایب 
اوالد رحمون محطةزعامطة كمال و

خضر و فواكھ
 ب55 القراح حصة 02  الھاني بوغزارة 

تجزئة 55 القراح رقم 56 القراح بوعزارة میلود 

اوالد رحمون المنظر الجمیل رقم 10 ب الخروب ثلیجان حوریة

حي صالح دراجي رقم 24 أخدام جمال 

حي االخوة براھمیة قیاس دمحم 
االمنظر الجمیل رقم 230 اوالد رحمون تليجان رابح

تحصیص المنظر الجمیل  رقم 67 قسم 70 شوا عمر 

شام  المجمع السكني الفردي قطعة 85 رقم 83 اوالد رحمون سالمي 

ق الوط رقم 03 القراح محطة خدمات شایب ابراھیم  لطر

شاطات 

اخرى 
دلمي عمار 

الطریق الوطني رقم 03 القراح 
القراح اوالد رحمون االخوة شیھب 

حي بعزیز القراحدیلمي محطة للوقود
طریق الوطني القرزي  رقم 03 القراح مصطفاوي زوبیر 





الخروب 





الخروب 
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مطار دمحم بوضياف - والية قسنطينة

ي رقم 2070 املؤرخ   15 جوان  2021 القرار الوال

مطار دمحم 
بوضیاف



شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

ن السمارةمخلو مروان تجزئة غيموز 179 محل رقم 01 ع

ن اسمارة غانم لكحل حمزة  20 أوت 1955 ع

ن اسمارةشنوف اسماعيل رقم 09   20 أوت 1955 ع

ن السمارةقباي نورالدين ش رقم 04 ع محل 06 شارع سديرة ملط

زي مراد ن السمارةعز تحصيص غيموز رقم 124 ع

شام ن اسمارةبن ناصر  تحصيص فلتان رقم 71 محل 02 ع

د يع فر ن اسمارةبور ق الوط رقم 05 ع الطر

ن اسمارةلبص ناصر  يد رقم 01 ع شارع شلغوم عبد ا

ن السمارة خروفة حسان يد رقم 03 ع شارع شلغوم عبد ا

ن السمارةغانم لكحل طارق  تحصيص غيموز رقم 81 محل 01 ع

د ن السمارةبن دخان فر ق الوط رقم 05 محل 01 ع الطر

 1650 مسكن قسم 52 مجموعة ملكية 20 محل 13فيال إنصاف

ي خالد ا  1650 مسكن م ع ج 02 رقم 11 بز

ن اسمارةبوالبع بدر الدين تحصيص غيموز رقم 356 محل أ ع

ة ع  ن السمارةق تحصيص الشمس رقم 73 ع

ن السمارةسعد أسامة تحصيص الشمس رقم 67 ع

ا كمال ن اسمارة ر  20 أوت 1955 قسم 44 ملكية 12ع

ن السمارةبن شعبان عبد السالم لية 1962 رقم 01 ع  05 جو

ن السمارةعباز عصام ي ع س 22  الوئام املد

ن السمارةقوت حسان  ه رقم 116 ع تحصيص املن

تحصيص غيموز رقم  199 محل 01مراد مليكة

ن السمارةحمالوي صالح الدين ش رقم 21 ع شارع سديرة ملط

نة عبد هللا ن اسمارةعو تجزئة فولتان محل رقم 15 رقم 71 ع

واد بالل ن اسمارةعبد ا شة عمار ع واري حر السوق ا

ن اسمارةز بوالقوت السوق املغطى شارع بوراس أمبارك محل 07 ع

ف ن اسمارة 473سطيفي الشر محل بم ع

ي ن اسمارةمدا عبد الغا تجزئة غيموز 174 محل ب ع

ن اسمارةخروفة حسان يد  محل 12د ع شارع شلغوم عبد ا

شام ي  ن اسمارةد  1650 مسكن عمارة 1 رقم 01 حصة 01 ع
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والية قسنطينة
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ب
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ة ا
ئر

دا

سمارة
ن أ

بلدية ع

مخايز

غذية عامة



سة تحصيص فلتان م 54 مجموعة ملكية 105 رقم 04دمحم شراف بوقر

ن اسمارة 284حمروش عادل تجزئة 105 مسكن محل أ  ع

ن اسمارةأحمد كعواش جتما 229 قطعة رقم س 28 محل 02 ع تحصيص 

تحصيص غيموز رقم 351بخوش مراد

ن اسمارةدمحم ع سالمة تحصيص غيموز 45 محل رقم 02 ع

ن اسمارة 183عداش عمار تجزئة غيموز ع

ن ن اسمارةسطايفي دمحم مل ثمرة الفالحية رقم 05  ع ق الوط رقم 05 املس الطر

حي 208 مسكن رقم 15 عین اسمارةبن حابسة علي
شارع شلغوم عبد المجید عین اسمارة 02بزیان سامي
تحصیص غیموز رقم 173 عین السمارةكحیو حسان
تحصیص غیموز رقم 175 عین السمارةحریش سلیم

محل ب 230 تحصیص غیموز عین السمارةعیسى بوحاب
شارع سدیرة لمطیش عین السمارةبوحبیلة أمیرة

رقم 194 تحصیص غیموز رقم 01 عین السمارةكمال رغیوة
حي 1650 مسكن عمارة ف رقم 48 عین السمارةحمالوي بدرالدین

تحصیص 542 رقم 05م عین السمارة عادل ناصر
حي غیموز عین السمارة رقم 266قسیمة مسعود

تحصیص غیموز رقم 203 عین السمارةبوعاب عیسى  
حي 1650 مسكن 1 أ عین السمارةقربوعة اسكندر

حي 20 أوت 1955 رقم 28 ب عین السمارةسدیرة رضوان أمیر
حي 1650 مسكن عمارة 09 م رقم 25 عین السمارةزروال خالد

تحصیص غیموز رقم 205أ عین السمارةكناس دمحم شعیب
شارع سدیرة لمطیش رقم 02 محل 12 عین السمارةفضیلة علي قشي

شارع بلكرفة السعید رقم 03 محل 02 عین السمارةدحماني نبیل
الطریق 05 محل 26 ب عین السمارةبوالودنین دمحم لمین
حي 542 مسكن عمارة ب 03 رقم 11 عین اسمارةبورمیز عبد الوحید

الطریق الوطني رقم 05 محل رقم 02  عین اسمارةمنشار فاتح
الطریق الوطني رقم 05 عین اسمارةسطایفي دمحم لمین
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