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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
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