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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




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

والية  قسنطينة

ابز ا



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

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

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

غذية عامة

 + خضر و فواكھ



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

ن الباي الشطر الول من قصر املياه رقم 08 أعرفة سفيان شعب الرصاص  النخيل ع

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

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

شاطات أخرى 

قسنطينةقسنطينة



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

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

ز ساوي بو املرزوق بن سالم عبد العز س

وسط املدينةبودماغ حسان

فرارس عباسبن نية فيصل

شام روبخالدي  ا

شام روبخالدي  ا

شام روبخالدي  ا

شام روبخالدي  ا

شام روبخالدي  ا

شام روبخالدي  ا

شام روبخالدي  ا

ادعراس فاتح بن ز

س وحاج احمد باد مسعود بو جر

دان انبن خالف ز حامة بوز

زوا سليمانفيال احمد

ملبنة نوميديا



ديدوش مرادميناء صا

غود يوسفميناء صا ز

س رابح ةبوحل بك

بوالصوفدباش محمود

 زوادباش محمود

دق املتمق نورالدين

ف حطابيةوناس دمحم شر

لم 04عمور فاتح

فضيلة سعدانعمور فاتح

سعمور فاتح ت ل ب

ميلعمور فاتح سيلوك املنظر ا

بن شرعمور فاتح

ن اعبيدعمور فاتح ع

عبد بلوزدادعمور فاتح
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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




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

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

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

قسنطينة 

فواكھ



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

ساوي رقم 7بن جلول رفيق  س

 القماص رقم 625حيدو شعيب

اض رقم 01حداد فيصل  الر

لم 7بن جالل عبد القادر ساوي ال  س

ساوي بن زودوم دمحم  س

 امل شنوف خالد

ر ي دمحم الطا اضنا  الر

ان فؤاد ق باتنة رقم 34 أ بن ز لم 7 طر ساوي القماص ال  س

اض  ع رقم 25سطيفي ر لم السا ساوي ال  س

 القماصغانم عز الدين 

عيم ساوي عر   س

ق بة عبد ا  القماص 469عر

 امل عمراوي خ الدين 

دي   اض حداد م  الر

ميد ساوي فراخ عبد ا  س



ان رابح  ساوي ز  س

ز  القماص رقم 500 اوة عبد العز

ن  اش حس ساوي رقم 1 بن يز  س

اض رقم 27 قوراري خليفة   الر

 امل رقم 112 بودن عبد هللا 

ول رمز ب معمري  رابح  اض حصة ج الشطر  تجزئة الر

ول رقم 06بوسلة مصطفى  اض الشطر  ج تحصيص الر ق املر طر

ل خالد  اض طو  الر

خوة خزنداربوخيط ع  7

خوة بوشامة رقم 24فورة جميلة شارع 

في شمس الدين  خوة بوشامة خر  

ر نور الدين  ش باب القنطرةبومز ي  ا ن ش

م   دمحم لوصيف بن كروك كر

شارع لون صا رقم 10 سا منصف

ي خروفة رقم 04 أبوالنمر توفيق  ن بورو

رور عالل  خوة خزندار رقم 04بو ن 

شام  ي  خوة بوشامة رقم 15صغ شارع 

ن  باب القنطرةعماري حس

 دمحم لوصيفر أحمد

م   القماص رقم 740مشاطي كر

 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

شاطات أخرى 



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
















