
شاطالبلديةالدائرة رنوع ال العنواناسم و لقب التاجر امل

شركة التضامن مخبزة اإلخوة 
تحصیص الوفاء رقم 382 الخروب 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 

تجزئة الوفاء رقم 268 الخروب زعامطة بوبكر 


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

روب - أوالد رحمون - والية قسنطينة ا



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 

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

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 الخروب بن 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 

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

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 77الخروب دربال 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 

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 

حي 500 م ص و ت إ  خ 04فوغالي عامر 

حي 1039 مسكن كشك 02 الخروبمجمج نادیة

الحصة الریفیة رقم AE 821 عمارة 10 رقم 04 الخروب رجاح رؤوف 

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

روب دائرة ا



حي 1200 مسكن عمارة 02 رقم 04 أ الخروب بودفة رامي 

حي 1200 مسكن عمارة 01 رقم 02 الخروبحملة نور الدین 

حي 1200 مسكن عمارة 12 رقم 15 بلدیة الخروببراھیمي شعیب 

حي 1200 مسكن عمارة 03 رقم 05 الخروب شیاد زھیة 

حي 1039 مسكن عمارة 56 رقم 05 الخروب شعور نبیل 

حي 1013 مسكن عمارة 60 رقم 09 الخروبزیتوني عمر الفروق 

حي 1013 مسكن عمارة 57 رقم 04 الخروببولخنیني عمر 

حي 1013 مسكن عمارة 54 رقم 02 الخروب شعبان عفیف 

حي 1013 مسكن عمارة 53 محل رقم 93 الخروب خدایریة الحبیب 

حي 1000 مسكن عمارة 78 رقم 23 الخروب صحراوي دمحم العید 

4 حي 1013 مسكن الخروب فوغالي عبد المؤمن

المنطقة الحرفیة شیھاني بشیر الخروب مرایدي حسام تادین 

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

المدینة الجدیدة ماسینیسا 120 مسكن عمارة ب 03 حصة 115الخروب بوجوراف عبد الحق 

حي 58 مسكن المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة سي أش 02 محل رقم 08 الخروببوزجرة الشریف عبد المؤمن 

حي 50 مسكن عمارة ب المدینة الجدیدة ماسینیسا الخروب زواوي دمحم 

المدینة الجدیدة ماسینیسا 120 مسكن عمارة ج رقم 03 الخروب مھناوي عمار 

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة أ رقم 07 الخروب كركوب دمحم شوقي 

لمدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ب 13 رقم 31 الخروبحرواش سیف الدین 

محسن جمال 
لمدینة الجدیدة ماسینیسا مشروع 45 مسكن بوالبردعة رقم 04  درج 25 رقم 31 

الخروب

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ج رقم 70 الخروب اونیس عماد

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة ج رقم 73 الخروب خمیسة عبد الوھاب 

حي 45 مسكن محل 01 عمارة أ 1 درج الحصة 1 ماسینیسا الخروبزنیر دمحم 

لمدینة الجدیدة ماسینیسا 50 مسكن عمارة 02 محل 13 الخروب بلعماري دمحم نبیل 

المدینة الجدیدة ماسینیسا 50 مسكن الخروب شالحي عدراء

120 مسكن المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة أ رقم 01 الخروبسلوم فارس 

المدینة الجدیدة ماسینیسا عمارة أ2 محل رقم 01 الخروب علیوش عماد 

المركز التجاري المدینة الجدیدة رقم 13 الخروب بو الصوف صابر 

تحصیص ماسینیسا رقم 244 محل د الخروب بھولي سامي 

حي المنى رقم 607 محل رقم 01 الخروب بروال بالل

تحصیص المنى رقم 607 ب الخروب رحالي دمحم 

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 

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

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 الخروب نفادي 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 
غذية عامة

مجموعة ملكیة رقم 20 القراح مسعود العایب 

البلدية  

أوالد رحمون 



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 
الطریق الوطني رقم 03 القراح دلمي عمار 

القراح اوالد رحمون االخوة شیھب 
حي بعزیز القراحدیلمي محطة للوقود
طریق الوطني القرزي  رقم 03 القراح مصطفاوي زوبیر 










