
العنواناسم و لقب التاجر امل��رنوع ال�شاطالبلديةالدائرة

تحصيص ع�ن الباي الشطر �ول رقم 99 محل 01 قسنطينةعبد الرحمان خرا�ي 

تحصيص ع�ن الباي الشطر 1 �خوة فراد رقم 69 قسنطينةخالد بقاش 

تحصيص ع�ن الياي الشطر 1 �خوة فراد رقم 378 محل رقم 03 قسنطينةصا�� بوالصوف 

�� ع�ن الباي الشطر �ول �خوة فراد رقم 72 قسنطينةرشاد ق��وط

�� النخيل رقم 31 قسنطينةحا�� راسو عبد ا��ق 

�� النخيل رقم 188 قسنطينةمرابطة بوسف

�� فيال�� عمارة ف رقم 04 قسنطينة بوشالغم أحمد 

�� فيضيلة سعدان عمارة د  رقم 38 قسنطينة مراد ب��رش 

�� فضيلة سعدان عمارة رقم 20 قسنطينةطكوش العمري 

املركز التجاري �� 20 اوت 1955 رقم 20 قسنطينة بن عم��ة عزوز 

رقم 30 ن�� زادي عبد ا��ميد قسنطينة م��وك ايت اومز�ان 

�� الفج رقم 82 ع�ن الباي قسنطينة طي�� �سيمة 

شارع  الدكتور �املات رقم 08 قسنطينة مز�ود أم�ن 

�� 17 اكتو�ر 1961 عمارة د رقم 02 قسنطينة ناصر شعابنة 

ن�� قدور بومدوس رقم 47  ج  قسنطينة حس�ن بصيلة 

�� �خوة شب��  دمحمطيار أحسن 

رقم 10 شارع ش��ا�ي �ش��شاوش طيارة  فيصل

ن�� �خوة جغري رقم 08 باب القنطرةموشموش هشام

�� القماص 1500 مسكن بوعافية م�� الدين

�� القماص 1500 مسكن رقم 1413بن عزايزة دمحم

�� الصنو�ر رقم 158 دحوامد دمحم خليل
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والية قسنطينة.



�� التوت ن�� أ رقم 01بوالعام ن�يل

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 67سر�ر توفيق

�� بودراع صا�� ن�� و رقم 31هبول لو�زة

�� بودراع صا�� شارع ب محل أ رقم 11زمو�� عمار

�� املا�� طر�ق شطابة ر��� حمزة

�� بن الشر��ر��� حمزة 

�� بن الشر�� طر�ق شطابة محل 58بن سا��� ر�يع

�� الشهداء ن�� ل رقم 08فلواط بو�كر

�� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 429بوعز�ز دمحم 

�� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 39م��اك سيف الدين

نهج كمال بلوصيف رقم 08بوداح  عبد الرحيم
نهج بودربالة رقم 03عثماني وليد

حي الدقسي مشروع 1148 عمارة 23 رقم 01عميرش ناصر
حي جبل الوحش رقم 246حمالوي عبد الغاني

أ ع ق نهج ب رقم 22 أضيف مولود
حي 05جويلية 1962 فيال رقم 33عيون وائل

نهج شيهاني بشير أ ع ق رقم 23سعد هللا بوسوارة دمحم
حي بوالصوف عبد الحفيظ الشطر الخامسبومقورة  عبد الحكيم

حي بوالصوف الشطر االول رقم 101لفالة الربيع
تحصيص سيرتا حي بوالصوف رقم 35 محل رقم 04حرابي عبد المومن

شارع فلسطين رقم 25بلعابد اسماعيل
شارع بوبرطاخ عبد الكريم رقم 10أايت عبد السالم دمحم

نهج بوغابة عمار نهج زيبوش دمحم رقم 10زريزر شكيب
شارع بن مليك رقم 01مقراني الياس

5 نهج داودي عمارأودينة عبد السالم
شارغ صايغي أحمد رقم E 17بوسطلة مباركة

5 نهج محجوب اسماعيلطيار أحسن
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ع�ن الباي 600 مسكن عمارة 22 رقم 84 قسنطينةدمحم طاوطاو

خزندار عبد الرحمان طر�ق ع�ن الباي رقم 13 قسنطينةسراغ�� الياس

�� النخيل خزندار عبد الرحمان رقم 72 قسنطينة بن ث��ون كمال

�� النخيل طر�ق ع�ن الباي رقم 41 قسنطينةعم��ة عا�شة 

�� النخيل رقم 47 أ قسنطينةسواملية رشيدة

�� النخيل خزندار عبد الرحمان طر�ق ع�ن الباي قسنطينةضرسو�ي دمحم

�� خزندار رقم 04 محل أ قسنطينةأكرم ابراهيم لوقاف

�� النخيل الياسم�ن رقم 189 قسنطينةشرواط فر�د

�� الياسم�ن رقم 11 طر�ق ع�ن الباي قسنطينةقشاو  رشيد

�� النخبل خزندار عبد الرحمان طر�ق ع�ن الباي رقم 13 قسنطينةبن �شعب عبد املالك 

�� قدور بومدوس ع ب سلم 02 حصة رقم 67 قسنطينة سدرا�ي باد�س 

شارع باستور املنظر ا��ميل رقم 58 قسنطينة نمر دمحم مل�ن 

ن�� زادي عبد ا��ميد رقم 24 قسنطينة ليفة زا�ي 

�� فيال�� رقم 04 ع قسنطينة بوشالغم أحمد 

حي قاضي بوبكر عمارة س قسنطينة بن خالف دمحم 

حي فياللي عمارة ج قسنطينة حماني موسى 

حي فضيلة سعدان عمارة أ رقم 121 قسنطينةقرفة فؤاد

حي فياللي عمارة ح  رقم 03 قسنطينة بوزيد كبابي 
�� فيال�� قسنطينةعادل زغودي 

�� فيال�� عمارة و رقم 01  قسنطينةهشام  بوكيل 

�� قدور بومدوس رقم ع أ ب رقم 03 قسنطينة بوها�� سما�ي 

�� فيال�� عمارة ف رقم 28 قسنطينة أما�ي حكيم 

املركز التجاري 20 اوت ايديو دمحم 

فضيلة سعدان عمارة ص رقم 223 قسنطينة الر�يع مرجانة 

�� قا��� بو�كر عمارة س رقم  10 قسنطينة جمال صو�� 

شارع باستور املنظر ا��ميل رقم 70 قسنطينة يز�د شر�في 

شارع بورفروف سليمان الباتر�موان املنظر ا��ميل رقم 02 قسنطينة حديجة حمرو�ي 

   

 

    



شارع بورفروف سليمان رقم 04 املنظر ا��ميل قسنطينة عبد القادر حيوال 

ن�� قدور بومدوس رقم 30 حصة رقم 03 قسنطينة خالد ش��ب 

�� 564 مسكن عمارة 27 رقم 47 ع�ن الباي  قسنطينة صا��  بوراس 

�� قدور بومدوس امل��ا العائ�� مدخل 30 رقم 68 قسنطينة أحسن كرمي 

�� 564 مسكن برج 39 رقم 72 ع�ن الباي قسنطينة خرشوش عبد الرزاق 

�� قدور بومدوس رقم 66 قسنطينة ح���� كمال 

تحصيص الصرو رقم 06 مخل أ ع�ن الباي قسنطينة سعاد خن�ن 

�� 564 مسكن رقم 62 ع�ن الباي قسنطينة حس�ن كعرور 

تحصي��� ع�ن الباي الفج الشطر �ول رقم 732 محل أ قسنطينة لشهب يوسف 

تحصيص ع�ن الباي الفج الشطر 2 رقم 51 قسنطينة قجا�� طارق 

�� الفج ع�ن الباي رقم 750 أ قسنطينة  لشهب سليمان 

تجزئىة ع�ن الباي الشطر 2 الفج رقم 84 قسنطينة مي�� بالل 

تحصي��� لعموري رقم 525 ع�ن الباي قسنطينة سليمون حمودي 

�� قدور بومدوس عمارة س رقم 87 قسنطينة عبد الرحمان لبيدي 

شارع  بن معطي عبد الوهاب رقم 35 قسنطينة نوفل بوالط�ن 

ن�� قدور بومدوس رقم 47  ب قسنطينة مكيو  مليك 

شارع بن معطي عبد الوهاب رقم 56 املنظر قسنطينة سم��ة بوالصوف 

ن�� بن مالك �ش�� رقم 02 مكرر قسنطينة سكندر بودماغ 

ن�� سعيدا�ي  عبد ا��ميد  رقم 02   أ قسنطينة نورالدين بوالقمح 

ن�� الدكتور الفران  رقم 30 محل 30 قسنطينة اكرام دباح 

املركز التجاري عمارة أ رقم 1955 رقم 07 قسنطينة قارة جول سامي 

�� قا��� بو�كر عمارة س رقم 20 قسنطينة عزالدين تراس 

ن�� �خوة جغري رقم 02نايت محنذ دمحم جليل

ن�� مداوي بوجمعة رقم 03 بكرواز حسن

ن�� رمضا�ي رابح رقم 05  باب القنطرةبوحال�س وناسة

�� �خوة بومعزةبلعر�بة  ابراهيم

شارع �خوة بوشامة رقم 05بن جابر  �ش��

   

 

    



�خوة  �سكري رقم 04بو��ليب اسماعيل

رقم 26 ن�� �خوة بوشامةبوقعود باد�س

سوق دمحم لوصيف رقم 04بن نايت مصطفى

كشك املدخل الرئ���� للمس�شفىعرفة رضا

�� دمحم لوصيفبوعافية شراف

�� �خوة بوشامةبليبل حس�ن

�� �خوة بوشامةسطيلة شراف الدين

�� �خوة بوشامة رقم 01كعرو نوري

شارع شب�� دمحم رقم 07نمور دمحم جليل

ن�� �خوة خزندار رقم 31 حصة رقم 03فليا��� سم��

�� �خوة بومعزة عمارة 03 رقم 03بن الغة زو���

شارع �خوة جغري رقم 04 محل رقم 103بولعراس خالد

شارع شب�� دمحم رقم 04بوعافية مسعود

شارع �خوة خزندار محل رقم 01بر��موش دمحم الصا��

��د بورو�ي خروفة رقم 20 ، ش��ا�ي �ش�� رقم 01بن يانت مصطفى

�� �خوة بوشامة بورا�ي يمينة

�� �خوة بوشامة رقم 11ثابت عمار

ن�� خزندار رقم 05بن حليلو عبد اليامن

�� امل�� رقم 270 لعناصر مسعودة

تحصيص امل�� رقم 113بودن معمر

�� الر�اض رقم 27قوراري خليفة

�� الر�اض رقم 07شل�� عبد الباري

�� القماص رقم 820زرمان خالد

�� الصنو�ر رقم 23بوخ��ال حدة

�� الصنو�ر رقم 117زرو�� ث��ة

�� القماص 1500 شا�� رقم 1367بن ع���� سم��

�� القماص 1500 رقم 01قواوة رشيد

   

 

    



�� القماص رقم 1221 أقجور مراد

�� القماص رقم 1210رهة�ي حمزة

�� القماص 1341بن عا�ش فر�د

�� القماصالواعر مل�ن

�� القماص 800 مسكن رقم 356 أما�ع ز�تو�ي

�� القماص 1500 مسكن شا�� رقم 1358 أحيون عبد ا��ق

�� القماص 800 مسكن رقم 97 أبن العابد س��ام

�� التوت ن�� ف رقم 23ر��� نورالدين

�� التوت ن�� د رقم 726فرحاوي رشيد

�� التوت ن�� د رقم 02ش�� باد�س

�� التوتطيار عا�شة

�� الصفصاف عمارة أ رقم  407ش�با�ي دمحم

�� الصفصاف عمارة أ رقم 404لع��� زكر�اء 

�� بن تل�س رقم 152تيعو�ن�ن دمحم �م�ن

�� الصنو�رعمري نور الدين

�� بن تل�س رقم 37 أرزازق مل�ن

�� بن تل�س رقم 88قاحة دمحم

�� التوت محل أ رقم 02لعايب ياسن

�� التوت ن�� و رقم 39بوقال حسام

�� التوت ن�� ج رقم 4 , 14خر�بوط سفيان

�� الصنو�ر رقم 152 ب مكررمز�ا�ي عن��

�� الصنو�ر رقم 152بن ايدير م�� الدين

�� الصنو�ر رقم 153رحمون عبد اللطيف

�� الصنو�ر رقم 153ع�شاوي عمار

�� التوت ن�� ش رقم 164دمحم اسماع�ن

�� التوت رقم 20عبد الرحيم م��وك

�� الشهداءغومازي عبد السالم

   

 

    



�� بودراع صا�� ن�� بولفار رقم 73مرجانة ر�اض

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 20دنف�� عزوز

�� بودراع صا�� الب�� ن�� أو  رقم 217 أسردوك دمحم أم�ن

�� بودراع صا��بوعش�بة عادل 

�� الب�� طر�ق ب رقم 36بودر�الة فؤاد

�� الب�� ن�� أ رقم 15بوعش�بة حس�ن

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 03بوعش�بة هدى 

�� بودراع صا��مولف زه��

�� بودراع صا�� ن�� دايخلف فارس

�� بودراع صا��مرا�� اسماعيل

رقم 33 ب �� بن الشر�� طر�ق شطابةبوشر�ط بدر الدين

�� بن الشر��بن عطية رمزي

�� �خوة بوخلةف رقم 21قيدوم منصف

�� الشهداءناصري مر�م

�� الشهداءلي�يم الزهراء

�� الشهداء رقم 07بن دمحم اسماعيل

�� ا��طابية ن�� ا��باس�ن رقم 14 بفاط�� عبد الرحيم

�� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 73زواوي عبد الغا�ي

�� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 75ديمش مخلوف

ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة 187هوامل شمس الدين

نهج بلوزداد رقم 47 قسنطينةقرين مسعودة
المركز التجاري دقسي عبد السالم رقم 01هالل أحمد

الكشك البلدي الكائن بحي بوالصوفقريط سامي 
حي بوالصوف الشطر الخامسبومقورة  عبد الباقي

243 ص حي 2000مسكن عمارة س 18حوار وليد
حي بوالصوف 2000 مسكن ق 516 عمارة ب 154مخبي عبد هللا 

حي بوالصوف الطريق الوطني الشطر 05حاوية رقم 05عريجة  خير الدين 
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حي بوالصوف عمارة س 19 2000 مسكنبولخنيني سليم
حي 154 مسكن كناب رقم 47حليلف وليد

حي بوالصوف 154 مسكن كناب رقم 09حمدي باشا فيصل 
تحصيص سيرتا حي بوالصوف رقم 36 محل رقم 03صغيري نزيهة

حي بوالصوف عمارة 1ب رقم 168مكررعالل شعيب
حي 490 مسكن عمارة 39 رقم 27 حي بوالصوفخنفوسي وليد رامي

حي 2000 مسكن 460 م عمارة 31/32 محل رقم 43ابومشاط فريد
تجزئة عبد الحفيظ بوالصوف 02بوالبيت طه

حي 154 مسكن كناب رقم 47بلعلوي توفيق 
شارع حمالوي دمحم رقم 01نمور ابراهيم

نهج العربي بن المهيدي رقم 45بوغاشيش  دمحم
16 شارع حمالويلعمور كمال 

16 شارع حمالويبولحماير  جمال
نهج حمالوي رقم 17مصباحي توفيق 

سشارع حمالوي رقم 15عمرو عياش احمد
16 نهج حداد السعيدنوري  دمحم

شارع عمار السطايفي رقم 05خيط  فيصل 
نهج االخوة بوروسية رقم 20 مكرر أبن باكة  سكندر
نهج بن نعيجة يوسف رقم 06بودرمين مسعود

حي الدقسي عبد السالم عمارة أس رقم 02معمري  عقبة
10 حي الدقسي عبد السالمشرفي  مراد 
6/5 حي الدقسي عبد السالم مشروع1148 عمارة 16قحش يوسف 

سوق بوكروش الدقسي رقم 64بوعقيرة  عبد الرحمان
سوق بوكروش الدقسي رقم 09بورفي الطاهر 

نهج بن دمحم عبد الحميد رقم 01الطورش عزالدين
03 شارع عمر حموقشي حفيظ

شارع حمو عمر رقم 01سليماني عبد الغاني

   

 

    



نهج ابناء العم بوفنارة رقم 01صابري  دمحم علي
شارع الحرية  الكدية محل 24رغيب حسام

نهج بودهان مسعود رقم 19مزاهي  الحاسن
سوق بطو محل 10 مكررمعلم عبد العزيز

نهج بوجريو مرآب فيراندوسحنون فتحي
شارع زعبان رقم 12عياش دمحم االمين

نهج بوجريو رقم 27حاجي كمال 
سوق بطو رقم 01رماش رشيد 
03 شارع بلوزدادقوميدة صيفية

نهج 26 نوفمبر 74 رقم 14نوي سليم
سوق بطو رقم 03لهشيلي  سمير
نهج عمر حمو رقم 04درقال منصف

نهج داودي عمار رقم 21شايب عمر
نهجة سايغي أحمد رقم 8مشطري جهيد

شارع مخلوف دمحم رقم 16مرئي دمحم
حي الزهورالعجابي اسامة

حي جبل الوحش رقمبن الشيخ  الطيب
نهج حرشي سليمني رقم 55 جقحش زكرياء

حي الدقسي عبد السالم حصة 413 مشروع 35رابحي يوسف 
حي سقاق 80 مسكن محل 06 رقم 21صدراتي رياض

حي الدقسي عمارة 08 رقم 542/2 محل ببلير  بالل
حي الدقسي رقم 413 محل تبولجنب زكرياء
حي الدقسي عمارة 02زعرور مسعود
حي الدقسي عمارة 19 رقم 190عيساوي ياسين 

حي الدقسي برنامج 1148 مسكن ع 23بودفة عمار
حي االخوة عرفةخالف دمحم

حي حسان بوجنانة 500 مسكن عمارة ف 1 رقم 13عواطي دمحم

   

 

    



تحصيص حداد محمود الجزء الرابع رقم 334لشاق عبد الرؤوف
حي االخوة عرفة رقم 468صمادي صالح
لزعر دمحم وليد
حي االخوة عرفة رقم 441 محل أقرابسي لبنى

تجزئة حداد محمود  الشطر الثالث رقم 66أبوعلي الهاني الصغير
حي حسان بوجنانة رقم 01ربيعي  عبد الكريم

تحصيص حداد محمود رقم 103بوربونة عادل
تحصيص عبد الحفيظ بوالصوف رقم 68أأونيس مراد 
عمارة ف1 رقم 04 حي 500 مسكن حسان بوجنانةزيغد الطاهر 

حي 05جويلية مقابل مدرسة بوحبيلةجحنين صالح الدين
تجزئة جبل الوحش رقم 417بوعكيرة جمال

تحصيص جبل الوحش محل رقم 323 أايديو أحمد
حي جبل الوحش رقم 09بن الشيخ  الطيب

حي جبل الوحش رقم 65 بمولف خليفة
حي الزيادية س 1 رقم 06بودن رضوان
تحصيص جبل الوحشتريكي لطفي
تحصيص جبل الوحش رقم 202تيطر زيدان

حي جبل الوحش رقم 795بوترعة ندير
حي جبل الوحش رقم 555بورمة حورية

تحصيص جبل الوحش رقم 243عيكة كمال 
تحصيص جبل الوحش رقم 234كيموش أسامة
تحصيص جبل الوحش رقم 158حمادي أحسن
حي جبل الوحش رقم 14 أبوهالي مهدي 

حي جبل الوحش 494 م ع 37 رقم 49عابد حمزة
حي 494 م جبل الوحش ع 36 محل 46طاوطاو آسيا

جبل الوحش م 32 م ص و ت ا ع ب 2 رقم 05بوترعة الياس
نهج 11 ديسمبر 1961 رقم 87بلحرش عبد الخالق

   

 

    



حي جبل الوحش رقم 736مزياني عبد القادر
اع ق و ج ب رقم 6دمحم بوعبد هللا عبد الرحمان
أ ع ق و ج ب رقم 6عبد الرحمان دمحم بوعبد هللا

ا ع ق  نهج  بيار كيري اع ق رقم 64بن مرخي سعدون
ا ع ق شارع أ حصة ب رقم 10كشاب بلقاسم

أ ع ق رقم 24 محل أعليوش نصر الدين
أ ع ق نهج أ رقم 05لفيلف مراد 

حي ساقية سيدي يوسف مقابل 2003 رقم 16 مكرربوزدنير ناصر
سوق بطو قسنطينةعلي زريزر

حي االخوة عباسبوشريط عماد الدين
عواطي مصطفىبهاز دمحم الصالح

حي االخوة عباس شارع أعكاشة فواز
حي االخوة عباسمجمج غاني

حي منتوريجكريف وليد اسحاق
حي منتوريشالبي  وليد
حي منتوريشلغوم ليليا

عواطي مصطفى رقم 11منيعي معمر
نهج 19 جوان 1965 رقم 48 بزيدون هشام
زريزر  علي
نهج بلوزداد رقم 47قرين مسعودة

حي الدقسي عبد السالم 30 مسكن عماره ح محل رقم 02بوسنة أشرف محترم
شارع عامر حمو رقم 02بن قدوار نصر الدين
شارع عامر حمو رقم 02بن قدوار نصر الدين

حي كيموش دمحم رقم 09 سطح المنصورةبن عيون أحمد
تحصيص جبل الوحش رقم 128 محل رقم 03ميالط فارس
تحصيص جبل الوحش 915نابتي شهيناز

نهج كيموش دمحم سطح المنصورةبركات دمحم االمين

البلدية 1 ائرة قسنطينة 

 

    



نهج كيموش دمحم سطح المنصورة رقم 08رباحي عمار
حي داودي عمار المنصورة رقم 09قارة علي عزوز
نهج كيموش دمحم المنصورة رقم 01مانع عماد الدين

حي منتوري دمحم الشريف عمارة أب 2 رقم 01حبلي فؤاد
نهج كيموش دمحمبن رشيد بن رشيد

المنصورةقادري قادري
نهج كيموش دمحم سطح المنصورةسحنون سحنون

�� 564 مسكن عمارة 8 رقم 09 ع�ن الباي قسنطينةيخلف سفيان 

�� ع�ن الباي الشطر 1 �خوة فراد رقم 143 قسنطينةأسامة قلب الدين مزايدي

�� 564 مسكن عمارة 9 ع�ن الباي رقم 12 مكرر قسنطينةشمس الدين معلم 

�� 564 مسكن عمارة 9 ع�ن الباي رقم 12 قسنطينة محرم فؤاد معلم

�� ع�ن الباي 564 مسكن عمارة 09 رقم 11 قسنطينةمن�� بوهيدل 

تحصيص ع�ن الباي الشطر 1 رقم 01 زوا�� قسنطينةسيف الدين بحشا�� 

�� ع�ن الباي 600 مسكن عمارة 27 بن حمودة هالل 101 

564مسكن محل 62 ع�ن الباي قسنطينة كعرور ياس�ن

ع�ن الباي 600 مسكن عمارة 23 رقم 96 قسنطينةزعباط عاشور

�� التخيل ع�ن الباي محل رقم 06 مركز تجاري قسنطينةزعرور خالد

�� النخيل رقم 189 طر�ق ع�ن الباي قسنطينةطم�ن دمحم �م�ن

شعبة الرصاص �� النخيل ع�ن الباي الشطر �ول قطر املياه رقم 05 أ قسنطينةعرفة سفيان

�� النخيل طر�ق ع�ن الباي رقم 05 قسنطينة سمارة صا�� �م�ن

مركز  املياه طر�ق ع�ن الباي رقم 05 قسنطينةسمارة سليمة

�� فيال�� عمارة 20 رقم 43 قسنطيمة جبار نوفل 

�� فيال�� عمارة د  رقم 09 قسنطينة بو�ياص�� نورالدين 

�� فيال�� عمارة د  رقم 01 قسنطينة دمحم فاس 

�� قدور بومدوس ع ب رقم 97 قسنطينة لبيدي ��سن 

�� زوا�� 100 شا�� رقم 22 محل ت قسنطينة كعبار وليد 

��  ع�ن الباي �خوة فراد 100 مسكن محل 22 قسنطينة بن جلول �سيم

 

   

 

    



��  ع�ن الباي �خوة فراد 25  مسكن عمارة أ رقم  08 قسنطينة حسان بوزحزح 

�� جغري رقم 08 بز�ز نصر الدين

ن�� دباح لو�زة رقم 03روما�ي حمزة 

شارع مداوي بوجمعة رقم 07 باب القنطرةبوطينة ر�اض

شارع �خوة بوشامة رقم 15صغ��ي هشام

شارع زعموش ، الطر�ق الوط�� رقم 27 محل رقم 03بن جامع أسامة

شارع وعموش رقم 07بور�يع أن�س

شارع زعموش ، الطر�ق الوط�� رقم 04 كعبوش خالد

ن�� شل�� دمحم رقم 07بلطرش ز�ن الدين

رقم 02 شارع بورو�ي خروفةبوص�يعات أ�س

أ شارع خزندار رقم 04نايت محنذ شو��

ن�� خزندار رقم 01بن ناصف اسماء

�� �خوة خزندار رقم 02بوالطم�ن أم��

شارع شل�� دمحم رقم 07زغاد دمحم ع��

�� دمحم لوصيفبوس���� ر�اض

كشك رقم 01 قرب املس�شفى ا��ام��جغيم أنور

�� �خوة بوشامة رقم 10��لول أحمد

محل مقابل املس�شفى ا��ام��بو�عال صا��

سوق دمحم لوصيف رقم 05بن يانت صا��

محل رقم 13 مقابل املس�شفى ا��ام��بوقجوطة �ش��

محطة شارع زعموش رقم 10بر�مة ياسمينة

شارع زعموش الطر�ق رقم 27 محل رقم 14بوث��ة بوعالم

شارع وعموش عمارة أحمد

شارع زعموش الطر�ق رقم 27 محل رقم 07طورش يوسف

شارع �خوة جغري رقم 10 زغاد كمال

ساحة زعموش ع��بن كحول سم��

شارع زعموش عمري دمحم زه��

 

   



ن�� �خوة خزندار رقم 04 بوهرور عالل

رقم 21 شارع �خوة خزنداربوزو ندير

ساحة زعموش ع�� رقم 06معلم رابح

شارع زعموش رقم 27 محل رقم 16بوث��ة بوعالم

شارع �خوة بوشامة محل ب رقم 24فورة جميلة

ن�� شل�� دمحم رقم 05بن مسعود نصر الدين

�� شب�� دمحم رقم 03�الب دمحم

�� خزندار رقم 79 مجموعة ملكية 82 عمارة 82بوخيط ع��

شارع بلعايب دمحمز�يلة دمحم

�� �خوة خزندار رقم 02زغيب ها�ي

ن�� �خوة خزندار رقم 05بوجمل�ن محسن

شارع خزندار رقم 02دردر اسكندر

ن�� دباح لو�زة رقم 03أيت �ا�ي دمحم مل�ن

��د بورو�ي خروفة رقم 04 بوالنمر توفيق

�� دمحم لوصيف رقم 01الر��� أحمد

شارع �خوة خزندار  رقم 01إدري نادية

ن�� جغري رقم 02بافو عبد الرحمان

شارع زعموش الطر�ق الوط�� رقم 27 محل رقم 11خاين دمحم مل�ن

رقم 07 ن�� خزندارمروش نوارة

شارع �حوة خزندار رقم 13ع��يط دمحم خليل 

شارع زعموش الطر�ق رقم 27 محل رقم 14طورش سيف �سالم

سوق دمحم لوصيفبوعشاية وردة أرملة رتيمة ياس�ن

رقم 41 �� باب القنطرة شارع �خوة خزنداربن جاب هللا من��

�� امل�� رقم 193 بحمال�ي أحمد

�� امل�� رقم 193 بحمال�ي أحمد

محطة املسافر�ن الشرقيةدواس رمزي

طو�ل خالد

 

   



تحصيص الر�اض الشطر �ول رقم 06بوجملة مصطفى

�� الر�اض رقم 01حداد فيصل

�� القماص 800 مسكن رقم 333 أالعايب عالوة

�� القماص رقم 1212 أبوسماحة كمال

�� القماص رقم 1555سوا�ع كمال

�� القماص رقم 1355 بلدية قسنطينةغر��� فاطمة الزهراء

�� التوت ن�� د رقم 49بولزرق حل��

�� الصنو�ر 152 بمز�ا�ي عبد الوهاب

محطة املسافر�ن الشرقيةخلوف مولود

�� الصنو�ر رقم 158العبور المية

�� الصنو�ر رقم  158 دبن ودينة بالل

�� الصفصاف عمارة أ رقم 04 مكرربو�اب إلياس

�� التوت رقم 14 �ي أوروابح سم��

�� التوت ن�� ن رقم 30بن يروج دمحم

�� الصنو�ر رقم 116 محل 02 بلدية قسنطينةبولو�قة فهيمة

رقم 116 �� الصنو�ر يخلف ص��ينة

�� الصنو�رسنان مع�� با�

رقم 152 هـ �� الصنو�رخلوف حمزة

رقم 152  �� الصنو�رخلوف عبد الكر�م

�� الصنو�ر رقم 154ز�غود أحسن

�� الصنو�ر رقم 158 تمحلدي بالل

�� الصنو�ر رقم 151 بز�بوش عبد العز�ز 

�� الصنو�ر رقم 166 كر�مش جالل

�� الصنو�ر رقم 156شرشار السعيد

�� الصنو�ر رقم 152بوالشع�� رابح

�� أبناء العم بوالبحري شارع ج�ش التحر�رقسودة عبد القادر

�� التوت عمارة 01 رقم 07فوغا�� ز�ن الدين

 

   



ا��طة ال��ية ��راوي الطاهر محل رقم 01زر�وق مهدي

رقم 01 محطة املسافر�ن الغر�يةبلعمري مسعود

ا��طة ال��ية ا��ديدةرامول عبد ا��ق

ا��طة ال��ية ��راوي الطاهر محل رقم 06حا�� ياس�ن

ا��طة ال��ية ��راوي الطاهر محل رقم 03عتيق خ�� الدين

محل رقم 02 ا��طة ال��ية ا��ديدة للمسافر�نبوودن عبد العز�ز

�� بودراع صا�� يخلف الر�يع

محطة ا��افالت بودراع صا��ع�اشة زغيم

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 10 بوشر�ط ن�يل

�� بودراع صا�� رقم 35بلعيد خالد

رقم 02 �� بودراع صا�� ن�� ف��ا�� شعيب

�� بودراع صا�� رقم 32زهري ياسر

�� بودراع صا��هاش�� عز�ز

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 26حسي�� براهيم

�� بودراع صا�� أرض بومقورة رقم 578عو�شة اسماعيل

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 25عايب عزالدين

�� بودراع صا�� ن�� أ رقم 08بوعناقة مصطفى

�� بودراع صا�� نحناح ياس�ن 

رقم 01 �� بودراع صا�� شارع أبوعافية خالد

�� بودراع صا��مطرا�ي نور الدين 

�� بودراع صا�� رقم 24 ن�� ببوعش�بة ن�يل

رقم 22 �� بودراع شارع أوكبا�ي ا��اسن

�� بودراع صا��مهدي فضيلة 

�� الب�� ن�� أو رقم 33خلفة مراد

�� بودراع صا�� رقم 11زمو�� عزالدين

�� بودراع صا��عيمر رابح

�� الب�� ن�� أو رقم 01عو�شة فاروق

 

   



�� بودراع صا��شاقور دمحم

�� بودراع صا��بوكرو عبد الستار

�� بودراع صا��كالح معمر

�� بودراع صا�� شارع بولفار رقم 120شك��ب محمود

�� الب�� ن�� E  رقم 12زهراوي حمزة

محطة املسافر�ن بودراع صا��بن داود العمري

�� بودراع صا��طل�� كمال

�� بودراع صا�� ن�� بولفارخدروش كمال

�� بودراع صا�� رقم 27جو�معة اسماعيل

شارع بودراع صا�� أرض أمز�ان رقم 188�غيل جمال

�� بودراع صا�� أرض مز�ان محل رقم 06فراش كر�مة

املا�� �� امز�ان بلدية قسنطينةحرقاس عالوة 

�� ا��طابية رقم 21 الطر�ق الوط�� رقم 27العقون عمر

�� بن الشر�� العيد�� دمحم

�� املا�� طر�ق شطابة 14 مكررقردوح عالء الدين

رقم 16 �� ا��طابية الطر�ق الوط�� 27كحول دمحم

�� الشهداء محل رقم 22 أوساح سفيان

رقم 23 �� الشهداء قابل فر�د

�� الشهداء ن�� ب رقم 02كباب ز���

�� الشهداء شارع س رقم 04بن عبد العز�ز حكيم

�� الشهداء ن�� أ رقم 02جرت�� يوسف

رقم 02 �� الشهداء ن�� بن جعفر دمحم

�� الشهداءكساي مولود

�� الشهداء رقم 35 ن�� مفاط�� عراس

�� الشهداء رقم 28قابل أحمد

�� الشهداء رقم 10 محل أبن حركو زه��

�� بن الشر�� طر�ق شطابة 42 أشب�� هشام

�شاطات أخرى

   



�� بن الشر��بن قدوار فوزي 

�� الشهداءمعرا�ي عادل

�� الشهداء حا�� صالح

�� بن الشر��داي�� سليم

�� املا�� رقم 22لغ�ش أحمد

�� الشهداءق�� عمار

�� الشهداءغرزو�� صالح

�� الشهداءأون�س رابحة

�� الشهداء شارع ل رقم 07بلفال�� عبد هللا

�� الشهداءبن قدوار العر�ي

�� الشهداءبولدياب بو�كر

ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة ديل�� عبد ا��ميد

رقم 192 ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة بن ع���� فر�د

�� ال�لم الرا�عأمز�ان دمحم لطفي

رقم 400 طر�ق باتنة ال�لم الرا�ع سم��ة رؤوف 

رقم 400 �� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنةسم��ة كمال

�� ال�لم الرا�ع زر��ب فارس

ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 399 محل cبلهوشات صابر

ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 08كينوشة فؤاد

ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 192 أبن غ���� هشام

ال�لم الر�ع طر�ق باتنةجابيل عبد ا��ميد

ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة حظ��ة رقم 01 محل 01 بعرامة عبد العز�ز

�� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنةأمز�ان دمحم لطفي

�� ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 400دمحم اسماعيل ابراهيم

�� ال�لم الرا�ع بوعظم حمزة

 

   



ال�لم الرا�ع طر�ق باتنة رقم 51بودراع اسماعيل

م س ح ج حي جبل الوحش م 32 م ب 1 رقم 06زياري عبلة
نهج كيموش دمحم رقم 11 سطح المنصورةزواد أنيس

نهج داودي عمار رقم 12 سطح المنصورةبودباغ حسام
شارع بلوزداد عماره 45 رقم 13واصل سمير 

نهج بوغابة عمار رقم 06أتركي سيف الدين 
شارع شطاب بالل رقم 08دلمي جالل
شارع بلوزداد رقم 19أحيون فريدة
اع ق طريق الوالئي رقم 26دراية فطيمة

حي عواطي مصطفى رقم 01موساوي عاشوري
حي عواطي مصطفىلوصيف عزوز

أع ق فج أ رقم 05لقرون سمير
أ ع ق فج أ  رقم 5لقرون سمير

اع ق نهج ا رقم 14جبلي  دمحم
رقم 87 حي بن باديسكادون  زليخة

حي الدقسي مشروع 35 مسكن عمارة س رقم 03بلمخ السعيد
بويداين عبود

حي الدقسي عبد السالم برنامج 400 عمارة 08 رقم 542خالطو  خالطو 
حي البولقون رقم 02وادفل وادفل

تحصيص سيرتا بوالصوف محل رقم 36 رقم 02مريوش  مريوش 
شارع بلوزداد رقم 47زرياب زرياب

حي جبل الوحش رقم 401سويسي سويسي
شارع الحرية رقم 18عبد المومن عبد المومن

شارع كيموش دمحم المنصورة رقم 02بوكلوة بوكلوة
شارع طاطاش بلقاسم رقم 24خناوي خناوي

حي الدقسي عمارة أ محل 16درناني  درناني 
حي الدقسي عبد السالم رقم 413 مشروع 30 مسكن ع أ رقم 01مراحي  مراحي 

نهج داودي عمار رقم 515بوالشعير بوالشعير
حي بوالصوف شارع حداد محمود رقم 88بورطل بورطل

 

   



حي حسان بةجنانة 500 مسكنعمارة ف2 رقم 01غالم غالم
حي 2000 مسكن قطعة 516 عمارة ب 2 171العقون العقون

حي 154 مسكن كناب ع 09 رقم 48طمين طمين
02 نهج كيموش دمحم سطح المنصورةبوكلوة بوكلوة
حي 26 نوفمبرطويل طويل

حي منتوريجكريف جكريف
حي الدقسي عبد السالم عمارة 4 محل ب رقم 12ايت اوفروخ ايت اوفروخ

حي منتوري ع ت 4 محل 01أبن يخلف بن يخلف
جبل الوحش رقم 685بوعكيرة بوعكيرة

المنطقة الصناعية الرمال رقم 17بخنشوش  خنشوش 
منطقة الصناعية الرمال رقم 16ث حصة 09بشيري بشيري

حي 2000 مسكن ق 490 بوالصوف ع 39 رقم 28غربي غربي
حي بوالصوف الشطر الثالث حي 2000 مسكن ع 31/32محل ببوحبل بوحبل

حي الدقسي عبد السالم عمارة 21 رقم 32درناني  درناني 
نهج كيموش دمحم رقم 08بلطرش بلطرش

12 نهج قربوعة عبد الحميد المنصورة محل أحراق حراق
حي االخوة عرفة حي 613 مسكن محل رقم 481 بماضي ماضي

حي االخوة عرفة رقم 509 مكرربن خليفة بن خليفة
تحصيص عبد الحفيظ بوالصوف الجزء الرابع رقم 321 بزنادة زنادة

تجزئة عبد الحفيظ بوالصوف الشطر الثالث رقم 66قيوش قيوش
تحصيص حي بوالصوف رقم 108كردود كردود
حي 05جويلية قسم 381 مجموعة ملكية رقم 01 محل بعيون عيون
طريق والئي اع ق رقم 13عتيق عتيق

22 نهج بيار كيري اع قبراهيمي براهيمي
أ ع ق طريق والئي رقم 13عتق عتق

22 نهج بيار كيري أ ع قبراهيمي براهيمي
05 أ ع ق نهج أبن سالم بن سالم

حي االخوة عباسبورحلة  بورحلة 
حي االخوة عباس نهج أ حصة 07بولخرفان بولخرفان

 

   



حي الرحمان بن مليكبوسعدية بوسعدية
عواطي مصطفىصوالح صوالح

نهج زعبان رقم 04زعرور زعرور
شارع كيموش دمحم سطح المنصورة رقم 02بوكلوة بوكلوة

المنطقة الصناعية الرمال رقم 17ش ت عجاج وشركاؤه ش ت عجاج وشركاؤه
حي بوالصوف 2000 مسكن ق 490 ع 40رقم 30بلغربي بلغربي
حي بوالصوف 2000 مسكن رقم 460 ع 32/31 محل ابوحبل بوحبل
حي بوالصوف الشطر الثاني رقم 01 محل رقم 07بعيون عيون

56 شارع العربي بن المهيديبن زويد  بن زويد 
31 شارع العربي بن مهيديبوقطوشة بوقطوشة

شارع العربي بن المهيدي رقم 106سيفي  سيفي 
نهج 19 جوان 1965 رقم 28قادري قادري

نهج عسيلة حسبن رقم 08بخة بخة
حي 05 جويلية 1962 عمارة 26 رقم 51/1بيطاط بيطاط

03 سوق أ ع قبلهادف بلهادف
09 ساحة أ ع ق نهج بمرقمه مرقمه
أ ع ق نهج أ رقم 14بخوش بخوش

نهج سي عبد هللا رقم 34قرية قرية
تحصيص حداد محمود حي بوالصوف الشطر الرابعقيوح قيوح

حي االخوة عرفة 517معمر معمر
حي عبد الحفيظ بوالصوف الشطر الثاني  رقم 147 بكرود كرود

حي بوصوف شارع حداد محمود رقم 135 برزوق رزوق
تحصيص حداد محمود رقم 104 بمرجانة مرجانة
تحصيص بوالصوف الجزء الثالث رقم 56 بمرواني مرواني

حي 05 جويلية 1962 عمارة 26 الحصة رقم 01بوبرطاخ بوبرطاخ
نهج معناني أحمد رقم 25بوشايب بوشايب

حي جبل الوحش 674 محل أموسى ميارك موسى ميارك
االمير عبد القادر االعلى رقم 88بوعتروس  بوعتروس 

اع ق شارع شيهاني بشير رقم 21تياب تياب

 

   



حي الدقسي عبد السالم مشروع 35 مسكن عمارة ب رقم 01بوفولة بوفولة
شارع 19 جوان 1965 محل رقم 12 بأداود أداود
أ ع ق شارع شيهاني بشير رقم 21تياب تياب

شارع العربي بن مهيدي رقم 05دمحم دمحم
رقم 70 نهج العربي بن المهيديناصري  ناصري 

حي 2000 مسكن ق 516 بوالصوف عمارة 07 رقم 07دهيلي دهيلي
نهج ابناء العم بوفنارة رقم 27بهناس بهناس

 

   



فرع النشاطالبلديةالدائرة
اسماعيلمرزوقي

حبيبكافي
فتيحةفراج 
ساعدبقاش
سليمانعيون 
دمحموشتاتي
رابحبوشمال
فيصلغرايبية

العلميبوصفصاف
رابحصدراتي
فريدنمديلي 
باللبولبد 

نورالدينزعرور
عبد الكريمبوزانة 
عادلامجوج
يوسفبوصبع 
عبد الكريمبن سالم
إبراهيمحميدة
عصامدربال

سليممرزوقي
الزهراء بشرية الزهراء 

فارستلغمتي 
هشام أوالد ضياف 

رياضبوشامة 
 خليفةبركات            

حسامشياد
خروفةبن سالم
هدنةحبيب 
احمدبوسبحة
صالحفردي
عمرشيخ 
نبيلشابي

توتةقريشي 
عبد الحميدخشة

عليعمروش
عادلنايلي

بالل بودعة 
فاتحشليغوم
سميرقارة
بوعزيزصالح
عبودلبقيرات
مراجيمراجي
باللبوشمال
الزواويبن داود
حمزةبشرية 
عبدوبن سالم 
سليمبوشمال 
رضا نايلي 

بوجمعةبن مالك 
 فاتحبن مالك 
رشيدبن مالك 
جمالخليف 
رمزيمجماج 

حي سعادة صالح رقم 77

وزارة التجارة"
    "المديرية الجهوية للتجارة ــ باتنة ــ
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     والية قسنطينة

مجموعة ملكية 8قسمة  رقم 87 ع ب رقم 31 

28 تحصيص األبطال 252 قطعة محل رقم 01- بن باديس

تحصيص الحدائق قطعة رقم 124 ابن باديس
شارع أول نوفمبر 54 محل 145 – بن باديس

 
مخ

حي التجزئة البلدية االولى رقم 111

69 تجزئة األفراح – بن باديس
حي السعادة رقم 139 محل ابن باديس

تحصيص الحدائق قطعة رقم 124 ابن باديس

رى
اخ

ت 
طا

شا
ع ن

رو
ف

تجزئة نفطال رقم 15ب

حي 28 مسكن رقم 19

حي اول نوفمبر 54 رقم 01

حي سعادة صالح رقم 3ا

العنوان اسم ولقب التجار المسخرين

 
س

ادي
ن ب

اب

ابز
مخ

تجزئة الحدائق 101
تجزئة 99 قطعة رقم 47 ا 
تجزئة البهجة رقم 77 او

مشتة بني يعقوب قطعة40 رقم 1
حي االفراح رقم 66

كاف ذنيب رقم 95 ابن باديس

حي نايلي ميلود رقم 78

حي 01 نوفمبر 54

كه
فوا

وال
ضر 

لخ
 وا

   
   

مة 
لعا

ة ا
ائي

لغذ
د ا

موا
ال

تحصيص االفراح رقم 39 
23ا تجزئة االفراح
حي 102 مسكن

حي االفراح رقم 53
تجزئة االفراح رقم 27

حي جعفارو عبد هللا رقم 147
حي البهجة 78

حي 102 مسكن قطعة 99 – بن باديس
حي نايلي ميلود رقم 02 أ – بن باديس

حي االفراح رقم 52
حي االفراح رقم 55

تحصيص 99 قطعةرقم 45

حي سعادة صالح رقم 75
 23شارع مالكي صالح

حي األفراح محل رقم 25 
حي أول نوفمبر 54 ابن باديس

تحصيص النور رقم 09ب

تحصيص المغرب رقم 15ا
تجزئة نفطال رقم 63
تجزئة نفطال رقم 3

حي 01نوفمبر54 رقم 145

حي 30 مسكن عمارة 3 رقم 3 ابن باديس 

حي الفجر رقم 5

حي جعفارو عبد هللا رقم 53

تجزئة األفراح رقم 31 
تحصيص سيدي عمر بن باديس 253

تجزئة األبطال رقم 31

تحصيص االفراح رقم 09 
حي االفراح 53

13ب تجزئة 99قطعة
المنطقة الصناعية الطرف رقم 84

حي نايلي ميلود ابن باديس



يوسفمنصوري
التجزئة العمرانية الشطر 1 رقم 45صالحبوطهرة
باللبورزام
دمحمجربوع
عثمانبوعطية
نورالدينعنشوش
عبد النورحضري
هشاملعالوي 
كمالربيحة 
العيدنكاع
هشامالغر

عماد عزباوي 
حمزةشعوة
كلثومتميم

ربيعةمجمج
شوقيتريكي

لحسنبوصفصاف
فتيحةشداح
بديرةفليح

خميسيبولحاليس
السعيدزعيوط 
وليدبن عربة
ناديةبودبيزة 
وحيدربوح
احمدشعوة

المهديخلف هللا
عبد المجيدقروج 

دمحم الصالحنويوات شويطر
حمزةعثماني 

اوصالحكاسي صالح
كيسةايت عمار
نبيلبن دايرة
بلقاسمرحامنية
زين الدينثعبان
عيسىبوزيان
سليمانطالب 

صالحجدوري 
باللديلمي
عبد الغانيسرباح

صالحمساعدي
فوزيبوحاليس
عبد الرحمانمعانيب
لحسنفلوس
الصادققدمان
عادلطالب 
العكريتواتي 

سميربن شيخة
عبد الحميدرفيق

الخامسةلعالوي
رفيقتوهامي
رياضحبيب 
الشريفحبيب 
الطاوسبوتيتة
لخضربوناب 

تحصيص التجزئة البلدية األولى رقم 51 – عين عبيددمحمحضري 
ساميبوزيان 

هشامبن شيخة 
فاتحرهيوي 
عبد الغانيدوبابي 

حي مهدي الشريف رقم15

حي صحراوي عمار
حي بوشوشة لخضر رقم 43 – عين عبيد

تحصيص زبيري رقم 20- عين عبيد
تجزئة البستان – عين عبيد 01

مخطط التجزئة رقم 02 محل ج – عين عبيد
شارع بن ظريفة حصة 02 – عين عبيد

271تجزئة البستان رقم 01
نهج بن طريفة احمد 
حي بوشوشة لخضر

تحصيص110 رقم 29

80 حي التجزئة البلدية االولى
تجزئة البستان محل 3 رقم 271

نهج قصر الماء محل ح

حي مهدي الشريف محل 76ب
تحصيص التجزئة البلدية االولى 139

التجزئة البلدية االولى 

شارع بوشوشة لخضر
شارع بوشوشة لخضر

14 نهج قنفود سليمان
شارع اوكال السعيد 

حي صحراوي عماررقم 130
تحصيص الفجر رقم 120 ب

حي بن طريفة احمد رقم 22 حصة رقم 14

تحصيص110 قطعة 31

بيد
 ع

ين
ع

ابز
شارع بوقطاية دمحم رقم 49خ

كه
فوا

 و
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وخ
مة 

لعا
ة ا

ائي
لغذ

د ا
موا

ال

شارع بوشوشة لخضر
حي 1نوفمبررقم 47

رقم30التجزئة البلدية االولى
حي الفجر رقم 59ا

شارع بوشوشة لخضر

شارع بوشوشة لخضر
تجزئة البستان

14نهج قنفود لحسن
رقم 121 أ تحصيص الفجر

تجزئة البلدية االولى 56
شارع بوشوشة لخضر

شارع بوشوشة لخضر
شارع بوشوشة لخضر

شارع بوشوشة لخضر

كه
فوا

وال
ضر 

لخ
 وا

مة
لعا

ة ا
ائي

لغذ
د ا

موا
ال

حي عسكري حمالوي 9
شارع بوشوشة لخضر
شارع بوشوشة لخضر

شارع اوكال السعيد  رقم 16
حي 20اوت55 قرية المعمرة

حي سالمي مهدي

11شارع قنفود سليمان
تجزئة البستان

بيد
 ع

ين
ع

شارع عوان رابح رقم 10
حي الشهداء رقم 34
حي البستان رقم 73

تجزئة البستان

شارع بوشوشة لخضر
شارع بوشوشة لخضر

1120 حي مهدي الشريف

شارع بوشوشة لخضر

حي التجزئة البلدية االولى رقم 53
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العنواناسم ولقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلديةالدائرة

دراع بن الشاويمخلوفي عبد المالك
حي بلغريب السعيدبوسميد بالل

حي الغيرانزردازي رشيد
شارع جيش التحرير الوطنيزردازي جمال
حي بلغريب السعيد رقم 176بوفنش مراد

حي الغيرانزردازي فارس
شارع جيش التحرير الوطنيمشيرح سليم
شارع جيش التحرير الوطنيمكيوي يمونة

حي بريك عبد الكريم رقم 83لشهب عبد الحفيظ
شارع جيش التحرير الوطنيبوالجدري عبد الحفيظ

حي زقرور العربيبن حمدان صالح
حي زقرور العربيبوسميد عادل
حي عين بن سبعبولعراس فريد
حي بشيربوزيان طارق

حي بشيرعبيد الشرف رابح
حي الوئام بكيرةبوعزيز عبد هللا

حي بكيرةبن زيان دمحم المين
حي بكيرةبوقرن عبد العزيز
تحصيص بكيرة قطعة 69 محل 1ساحلي منصور
حي بكبرةبولوحة بوبكر
حي الغيران محل رقم 14بوستة أسامة

حي دغبوج المانعبلبحري عبد الرحيم
حي جبلي أحمد رقم 3بوسطيلة أحمد
شارع بودهان حسينطياني أحسن
شارع جيش التحرير الوطنيخدام أسامة

شارع جيش التحرير الوطنيعتروس الزوبير
حي السطايح رقم 35سماري سليم
طريق المحجرةبورفع محمود
حي الغيرانطاوطاو رشيد
حي جبلي احمد واد زياد قسم 17مج ملكية رقم 37 محل رقم 37 دمشري فريدة
حي عين السداريقريشي عادل
شارع جيش التحرير الوطنيبوكبش هشام

حي العمال رقم 20بوشويط مسعود
حي الغيرانعتروس رشيد

حي الزويتنة رقم 13 محل 13 أدابوز أيمن
حي بودهانإدري جابر

حي الغيرانطاوطاو يازيد
شارع جيش التحرير الوطنيشعبان دمحم

شارع جيش التحرير الوطنيزيد المال رفيق
حي شيعل أزرارعبد النور فيصل

حي بريك عبد الكريمالعلمي عماد
حي دراع بن الشاويبن عامر منصور
دراع بن الشاوي رقم 51لبيض عيد الحق
حي دراع بن الشاويإيدري حسين

حي بالغريب السعيد رقم 34 بكالصي فاطمة الزهراء
حي الغيرانبوشويط حسين
حي عين السداريبوزيان فوزي

حي الزويتنة محل سزردازي بوخميس
طريق المجرة حي الغيران رقم 2طوطاو رضوان
رقم 3 ب حي الزويتنةدريدي دمحم وسيم

حي بريك عبد الكريم رقم 83 أمهدي حميد
حي روبح عمار رقم 21بوستة شمس الدين

شارع جيش التحرير الوطنيبن فاضل عبد الرحمان
حي الغيران رقم 100بازين عبد العزيز
حي عين السداري رقم 51 بنحموني طارق
شارع جيش التحريربغريش يحيى
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مفتشية حامة بوزيان

 

مخبزة

   



حي بلغريبشاوي بوالعيد
شارع بوالدهان حسين رقم 31بن ذرة أمين

شارع جيش التحرير الوطنيشيبوط إسماعيل
شارع جيش التحرير الوطنيقرفي احسن

شارع جيش التحرير الوطنيبودراع جمال
07 حي عين بن سبعبن طبالة نسيمة
حي عين بن سبع رقم 27عيمر مولود
حي عين بن سبععيمن عمار

حي عين بن سبعبن معزة كمال
حي بشيرداود سلسبيل

حي بن سبع رقم 111 سسطحي موسى
حي بشيرلبيض سفيان
حي الجلوليةدواس مختار

حي الجلوليةبرهوم صالح الدين
حي زقرور العربيبن عثمان راضية

حي زقرور العربيجري رابح
حي زقرور العربيبزار م.لمين
حي زقرور العربيجري عابدين
حي زقرور العربيحفور فاتح

حي زقرور العربيتليالني صليحة
حي غمريانمجقر أمال

حي غمريانخنين عزيزة
حي غمريانعكاشة دمحم

حي عين بن السبعدرغوت موسى
حي عين بن السبع رقم 3 دعاشوري الساسي

حي عين بن سبعقدوح رزيقة
حي بكيرة العليا رقم 18 س18يخلف السعيد
حي بكيرة العليا رقم 14 ببوزيان عقيلة

13 ب حي بكيرة العلياشروانة عبد المجيد
54 حي بكيرة العليالعجل فهيمة

حي بكيرة الشطر األول رقم 55عيشاوي عادل
حي بكيرة الشطر األول رقم 191سليماني توفيق
حي بكيرة الشطر الثاني رقم 5زعرور صهيب
حي بكيرة 70 مسكن عمارة 4 رقم 36بن عميرة صالح

حي البناء الداتي رقم 19عطوي فايزة
حي 423 مسكن عمارة ث 14 رقم 28بركان معمر
حي بكيرة 386 مسكن عمارة ث 14 رقم 50بوفنارة سفيان
116 حي عمارة 4بوبي الشريف
148 حي بكيرة الشطر الثالثهالل شعيب

حي بلميسخ الطاهر رقم 19شروانة شعيب
رقم 19 بكيرةبودراع عبد الرحمان

حي بكيرة الشطر الول رقم 61 بفياللي ياسين
حي 386 مسكن عمارة 3ت رقم 12هالل مسعود
5 حي بكيرة السفلىبرحال عزوز

حي بكيرة 386 مسكن عمارة ط14 رقم 49بودودة دمحم احمد
حي بوثلجة رابح رقم 101 بكيرةدحورة يوسف

تحصيص بكيرة رقم 113بلكحل ايمن
تحصيص بكيرة 192 حصة 92 ترقويبوعشيبة زكرياء

حي بكيرةخوجة  كمال
حي 423 مسكن عمارة ب رقم 13بودليو عز الدين

حي بكيرةبولحليب دمحم الشريف
حي بكيرة العلياخيري مختار
حي بكيرة العليا رقم 33موصلي ليندة
حي بكيرة العليا رقم 21مشاطي دليلة

حي بكيرةبشلم سليم
بكيرة الشطر الثالث رقم 125بومزبر بالل

رقم 143 الشطر 3رويبح سيف الدين
07حي بكيرة الشطر الثانيبوزيان منصف
18 حي 70 مسكن عمارة 17زناق رضوان

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

حي غمريانخنين عزيزة
حي غمريانعكاشة دمحم حي غمريان

 

حامة بوزيان

تغذية عامة خضر 
وفواكه



 
   

حامة بوزيان

 

 



شارع العربي بن مهيديلزهر أحمد يحي
24 حي زيغود يوسفبن جاب هللا امير
حي زيغود يوسفبن جاب هللا خليل

حي 210 مسكن عمارة 12 رقم 34 مكررنوري بوبكر
16 تجزئة نغيشسراي جمال
21 حي بومليطة الطيبمحيمود عبود

167 حي دحدوح حسينبورويصة رابح
حي جبار مختارشقيرب صالح
حي 20 أوت 55سليماني بوبكر

23 حي دليمي فوضيلجامع نصر الدين
102 حي بوثلجة عمارقيوش جمال
41 تجزئة النرجسقهوال رياض

حي النرجسبن جاب هللا صالح
40 حي دليمي فوضيلبن دياب جمال
03 حي بوثلجة عمارهقهوق مختار
شارع العربي بن مهيديموات أحمد

حي 210 مسكن عمارة 15 رقم 27طير الليل كمال
حي 260 مسكن عمارة 13 رقم 34بن جاب هللا صدر الدين

حي 260 مسكنالعايب خالد
حي النرجس رقم 17بوحبيلة سليمان
مشتة بني مستينةبن عياش دمحم

حي األمل كاف صالحبن جاب هللا عبد الحفيظ
76 ج حي النرجسسريك نذير
واد الحجر رقم 102طايق نوارة

حي الكاليتوس رقم 40بولقزاز عمار
واد الحجربن جاب هللا عبد اللطيف

سوق الخضر و الفواكه شارع العربي بن مهيديحسان بوديسة
سوق الخضر و الفواكه شارع العربي بن مهيديبن جويمع رابح
سوق الخضر و الفواكه شارع العربي بن مهيديكعباش أحمد

سوق الخضر و الفواكه شارع العربي بن مهيديجمعوني بلقاسم
حي دليمي فوضيلنوار عبد لحق
شارع العربي بن مهيديراوي رضوان

تحصيص النرجسقيوش عبد الحليم
شارع العربي بن مهيديمباركي الشريف

شارع العربي بن مهيديبن يحيى دمحم
تجزئة النرجس محل بزروقي أسامة
تجزئة الزهور محل 1 بن عون كريم

30 تجزئة الزهوربوعبلو عالء الدين
حي نغيشبن وارث نوفل
ديدوش مرادبوشويط صالح
حي نغيشلمعادي خليل

شارع العربي بن مهيديبن جاب هللا لمين
حي واد الحجر 19 مكرررمضان نور الدين

محطة القطارهباشي الزهرة
حي علي قشي رقم 6 فتحي عبد المجيد
شارع الشيخ الزواوي عبد الحفيظ رقم 4بورحلة الشريف
مخطط التهيئة العمرانية قطعة رقم 77بوخزرة الطاهر
ولجة القاضيبن قمرة أسامة
حي 01 نوفمبر 54عزيل إلياس

42 ا شارع فياللي حميدةصدراتي دمحم لمين
شارع اإلستقاللخلفاوي عبد هللا
05 شارع فياللي حميدةبوطمينة يوسف
رقم 11 نهج زارزي طاهرمعدادي أحمد

حي 200 مسكن ص و ت عمارة2 رقم 11لرقم سليم
شارع 1 نوفمبر 54قايدي طاهر

شارع 1 نوفمبر 54ميروح عيسى
شارع الحريةجعوط عبد الناصر

شارع طويلبن موراس شمس الدين
حي الخزفمجروبي رياض
شارع 1 نوفمبر 54بوالعشب حسين
شارع كوحيل عيسى رقم 16صاوشي لويزة
تحصيص األمير عبد القادر رقم 116 أرحوني سفيان

ديدوش مراد
تغذية عامة خضر 

وفواكه

نشاطات مختلفة

 

 

مخابز

   



تجزئة 157 قطعة 4 واد الفلةفياللي يعقوب
حي الخزف رقم 4 س مكرررموش دمحم الصالح

ابن زيادفررور يمونة
ابن زيادخلفاوي بوبكر

تحصيص األمير عبد القادرقارة بديعة
المالحةعتروس عبد الباقي

شارع دمحم الساسي 100حافضي صالح
حي المالحةسعيدلي عمار

حي المالحةسعداوي مبروك
حي المالحةمصباح بالل
حي ربيعي عيسى فارلهدقدق جمال

حي ربيعي عيسى فارلهرموش فطيمة
شارع شيخ الزواوي ابن زيادرابحي ياسين

ولجة القاضيزغادي نصر الدين
حي العناب رقم 56مسعودي فريد

حسي الخزفدادوش عبد الرزاق
شارع أول نوفمبر رقم 46شعبان الطاهر

المالحةبن قيقاية العمري
شارع اول نوفمبرزارزي عمر
شارع اول نوفمبرشرقي بوبكر

حي حبيباتني محمودبوشوكة يوسف بهاء الدين
ابن زيادقطيطشة دمحم

ابن زيادتريكي عبد اللطيف
حي أول نوفمبر 54شبشوب توفيق
ابن زيادشبشوب حسام
ابن زيادبلقاسمية حمزة

حي الخزفمجروبي نور الدين
حي الخزفمجروبي دمحم الشريف

حي العناببوطمينة هشام
شارع جيش التحرير الوطنيبوبرطخ أسامة
شارع أول نوفمبر 1954 محل رقم س2مقالتي بالل
نهج رمضان خالفمسيلي صالح

شارع زارزي الطاهر رقم 17 بصدراتي نرجس
شارع اول نوفمبررابحي حكيم

تحصيص األمير عبد القادربوحوش عيسى
حي الخزفمجروبي مختار

حي رومارانبولحديد  فريدمخابز
مسعود بوجريوعليوة ساعد
مسعود بوجريوبومنجل مراد
شارع جيش التحريرنارو جمال

مسعود بوجريوبوبنذير موسى
مسعود بوجريوسحمدي دمحم

مسعود بوجريوبن عامر ابراهيم
مسعود بوجريومعكوف الشريف
مسعود بوجريولعور دمحم الصالح

شارع جيش التحرير الوطنيسعدي بشير
شارع جيش التحرير الوطنيبوالنمر ابراهيم

شارع جيش التحرير الوطنيبيوض فؤاد
شارع جيش التحرير الوطنيلغليمي سفيان
شارع جيش التحرير الوطنيكرواز لخضر
شارع جيش التحرير الوطنيجبالي سمير
شارع جيش التحرير الوطني رقم 64هادف عمار
شارع جيش التحرير الوطنيسعدي عمار
حي الزيتونةطواهرة خالد
شارع جيش التحرير الوطني رقم 45بودايرة زكريا
شارع جيش التحرير الوطني رقم 6زارزي أحمد

 

ابن زياد

تغذية عامة خضر 
وفواكه

نشاطات أخرى

مسعود بوجريو

نشاطات أخرى

مواد غذائية خضر 
وفواكه



العنواناسم و لقب التاجر امل��رنوع ال�شاطالبلديةالدائرة

الطر�ق الوط�� رقم 84 مجموعة ملكية 70 رقم 06 ا��روبشبا�� عبد ا��ميد

شارع قر�وعة عبد ا��ميد رقم 84 مجموعة ملكية 70 رقم 14 ا��روبشبا�� عبد ا��ميد

شارع �م�� عبد القادر رقم 96 ا��روبشركة �خوة ساح��

شارع ��اج �ش��براشية ع����

املنطقة ا��رفية ش��ا�ي �ش�� ��نون فر�د 

تحصيص الوفاء رقم 382  ا��روبشركة �خوة �ا��

�� سيدي عمر 2 رقم 13 ا��روبعبيدات عادل

�� الوفاء رقم 366 ا��روبلي�يم ياس�ن

�� الوفاء رقم 401 ا��روببوراس حب�ب

املنطقة ا��رفية ش��ا�ي �ش�� رقم 19 ب ا��روببو��ية �ش��

ا��مع السك�� ماس�ن�سا عمارة أ درج 12 ا��روبز�رق دمحم

تجزئة ماس�ن�سا رقم 78 ا��روبقراص ع��

�� الر�اض محل 129 أ ا��روبالعل�� ��سن

تحصيص ا��ياة رقم 435 رقم 01 ا��روببحة فر�د

شارع ��اج �ش��ساح�� أحمد

تحصيص امل�� رقم 608 ب ا��روببو��ية برهان

تحصيص ماس�ن�سا رقم 170 ا��روببو��ية عمر

تحصيص الوفاء رقم 195 محل ب ا��روبرابوط سهام

�� �خوة س�يقة رقم 111 محل رقم 238 ا��روبيحياوي حمدا�ي
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ا��دول رقم 01: قائمة التجار امل��ر�ن بمناسبة عيد الفطر املبارك لسنة 2022 حسب نوع ال�شاط

ا��ابز

 

والية قسنطينة دائرة ا��روب 



�� 08 ماي 1945 رقم 140 ا��روببو��ية باد�س

�� املنار رقم 691 ا��روببو��ية حس�ن

الطر�ق الوط�� رقم 03 القرزي مركز ا��صة رقم 02 أوالد رحمونغرنوق فارس

�� خنفري رقم 03 أوالد رحمونبوغرارة  ابراهيم

تجزئة صا�� درا�� رقم 181 أ ا��روبدردور بالل

تجزئة موالكية محل أ صا�� درا�� رقم 70 ا��روبعروي حمزة

ع�ن نحاس رقم 07 ا��روببو��ية دمحم أم�ن 

ع�ن نحاس محل رقم 46 ا��روببو��ية السعيد 

�� الفنتار�ة قطعة 29 واد حميميم ا��روب��نون فر�د 

�� 1600 مسكن السوق املغطاة رقم 15 ا��روببن طاهر بوز�د

محل رقم 19 املركز التجاري �� 1600 مسكن ا��روبذيب حس�ن
املركز التجاري التوس�� �� 1600 مسكن محل رقم 54 أو ا��روبقر���� باد�س

ش ذ م م السنابل الفضية لاليداع موالكية 

ناصر

�� 1600 مسكن عمارة 45 و 46 ا��روب

18 �� 250 مسكن او �ي او عمارة 9 ا��روببن درا�� خالد

�� 250 او �ي او عمارة 11 رقم 23 ا��روبنزازرة شر�فة زوجة مزازرة

G E T E 250 مسكن عمارة 13 رقم 25 ا��روبتوفيق شا�ي

ا��مع السك�� ماس�ن�سا عمارة أ رقم 10 ا��روبمزغ�ش زكر�اء

ا��مع السك�� ماس�ن�سا ا��صة الر�فية رقم 806 جزء 01 عمارة 07 رقم 09 ا��روبغر�ب مهدي

ا��مع السك�� ماس�ن�سا عمارة س محل رقم 71 ا��روبخالف حمود

ا��مع السك�� ماس�ن�سا املشروع ال�ساه�� رقم 524 جزء 01 ا��روبخناوي عبد الغ��

�� 3500 مسكن س عمارة �ي 03 رقم 428 ماس�ن�سا ا��روبمقراوي رامي

�� م ج ماس�ن�سا 120 مسكن عمارة ج 02 رقم 161 ا��روبنمور حب�بة

�� ماس�ن�سا منطقة س عمارة D 02 رقم 224 ا��روببرايك سيف الدين

C 33 م ج ماس�ن�سا درج 18 مشروع 45 مسكن ا��روبلعور الياس

ا��مع السك�� ماس�ن�سا عمارة أ رقم 01 ا��روب��مر دمحم الهادي

 

    

 



ا��مع السك�� ماس�ن�سا مشروع 45 مسكن اجتما�� �ساه�� ا��روببو��ية خالد

تحصيص ماس�ن�سا املدعم 551 قطعة محل رقم 242 د ا��روببن ��مدي فر�د

التحصيص �جتما�� املدعم ماس�ن�سا 376 ب ا��روبحند�س احمد

تجزئة ماس�ن�سا 551 قطعة محل 01 رقم D 216 ا��روبشيخ �عمان

ماس�ن�سا �� 3000 مسكن منطقة أش عمارة 01 س رقم 126 ا��روبمزار نور الدين

�� ماس�ن�سا 3000 مسكن منطقة أش عارة دي 02 محل رقم 148 ا��روبصياد دمحم

�� 3000 مسكن ماس�ن�سا عمارة H1 محل رقم 30 ا��روبجن�� مروان

ا��مع السك�� ماس�ن�سا عمارة ف رقم 54 مشروع �ساه�� ا��روببو�ا�ي دمحم الطاهر

�� 1587 مسكن عمارة 112 قسم 09 مجموعة ملكية 19 رقم 44 ا��روببوهيدل عبد املالك

كشك ب�� 1600 مسكنا��روب صاو�� عبد النور

�� 500 مسكن عمارة 33 رقم 01 ا��روبدميغة نوفل

�� �خوة س�يقة محل رقم 74 أ ا��روبوشتا�ي دمحم

تحصيص أ 238 �خوة س�يقة رقم 188 ا��روبوشتا�ي فر�د

�� س�يقة رقم 181 محل أ ا��روبفراق خالد عالء الدين

�� �خوة س�يقة رقم 113 ب ا��روب��رش من��

�� الهناء رقم 27 أ ا��روبطب�ب زو���

�� 900 مسكن عمارة 28 رقم 03 ا��روببرحايل بودودة دمحم

�� 900 مسكن عمارة أ رقم 12 ا��روبموالكية ز�ن الدين

تحصيص س�يقة 112 محل 112 ا��روببومعوش عمار

�� 900 مسكن عمارة 07 محل 13 أ ا��روبزروق بدر الدين

�� �خوة براهمية محل أ رقم 235ج ا��روببن ليمام يو�س 

�� ع�سا�ي عمار رقم 119 ا��روبمياري عبد املالك

�� صا�� درا�� ا��روببراهمية دمحم ع��

88 �� صا�� درا�� ا��روبتومي زكر�اء

�� صا�� درا�� ا��روبباشر�ة ع��

�� 500 مسكن ترقوي عمارة 16 رقم 74 ا��روببلكحل فاتح

 

    

 



11 مكرر �� 1200 مسكن حصة أ ا��روبكبلو�ي أوراس

�� 1200 مسكن رقم 14 عمارة 17 ا��روبنحوي �سيمة

�� سور��يم عمارة 05 رقم 39 ا��روبالعيور اسامة

كشك رقم 01 �� 1039 مسكن ا��روببلهوشات مليكة

�� 1039 مسكن ا��روببو��ر القرمي

�� 1013 مسكن عمارة 58 رقم 05 ا��روببوالكرشة وحيد

�� 1013 مسكن عمارة 55 رقم 15 ا��روبتوهامي الياس

�� 1 نوفم�� 1954 ا��روبش�يوي بو�كر

�� 1039 مسكن رقم 05 حصة 15 ا��روببوطبالة فيصل

�� 1000 مسكن عمارة 09 رقم 25 ا��روبجالب دمحم الصا��

رقم 08 ن�� عبد الرزاق ا��روبعامر السعيد

ن�� �م�� عبد القادر رقم 22 ا��روبالطيب مر�م

�� 08 ماي 1945 رقم 153 ا��روببن الشيخ عمر

�� 08 ماي 1945 رقم 66 ا��روبمرجانة عبد ا��ميد

رقم 24 شارع �م�� عبد القادر ا��روبعامر عز الدين

ن�� ش�بان الطيب ا��روبغسول حمزة

�� قر�وعة عبد ا��ميد محل رقم 17 ا��روبطل�� ز�ن الدين

تحصيص ا��ياة رقم 60 ج ا��روبماضوي سفيان

شارع قر�وعة عبد ا��ميد رقم 15 ب ا��روب�شالة عمار

ع�ن نحاس مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم دم��ي عمارة 2 رقم 06 ا��روببوشابو احمد

ع�ن نحاس مشروع 400 مسكن ترقوي مدعم عمارة 07 محل رقم 02 ا��روببن حليلو عبد اليام�ن

ع�ن النحاس رقم 109 ا��روبحيمر سامح

قر�ة ع�ن نحاس رقم 118 ب ا��روبفرقا�ي فهيمة 

املنطقة ا��رفية ش��ا�ي �ش�� الشطر الثا�يبوعروة عبد العز�ز

تحصيص منطقة ال�شاط التجاري رقم 32 ج ا��روبطالب رابح

تجزئة الوفاء رقم 368 ا��روبدحدوح نور الدين

�غذية عامة

 + خضر و فواكه

 



 

    

 



�� صا�� درا�� رقم 16 أ ا��روبمك��ة حسام

�� صا�� درا�� ا��روبب��مادي فيصل

شارع عايدي عالوة ا��روبمغالوي  دمحم

شارع �م�� عبد القادر رقم 27 ا��روبكناس صالح الدين

�� 40 مسكن ا��روبد�ش عمر

املنطقة السكنية ا��ضر�ة ا��ديدة عمارة 04 ب رقم 57 ا��صة رقم 11 ا��روببن زايد أحمد

�� 40 مسكن رقم 02 ا��روبز�ن الدين بوها��

تحصيص الر�اض رقم 148 أ ا��روبعمارة كر�م

�� الر�اض 138 ا��روبزال�� �عقوب

املركز التجاري �� 1600 مسكن محل رقم D 52 ا��روبنمر برهان

�� 1587 مسكن عمارة 112 رقم 08 ب ا��روببن عم��ة رؤوف

�� 1587 مسكن عمارة 111 محل 42 ا��روبعقبة عبد اليم�ن

�� 1587 مسكن عمارة 111 درج 05 أ محل رقم 21 ا��روببوحالسة بالل

�� 250 مسكن او �ي او عمارة 11 رقم 21 ا��روببل�� بو�ة

��  250 مسكن عمارة 01 محل رقم 02 ب ا��روببوسروال جمال

ا��صة الر�فية رقم IE 821 عمارة 10 رقم 10رجاح رؤوف

�� 500 مسكن سور��يم E N P I عمارة 15 رقم 66محلول عبد الوهاب 

�� 1000 مسكن عمارة 77 رقم 22 ا��روب��راوي نصر الدين

�� 1013 عمارة 54 محل رقم 13 ا��روببن دخان شاكر

�� 1013 مسكن عمارة رقم 25 محل رقم 44 ا��روبغانم وليد

�� 1013 مسكن عمارة 25 رقم 41 ا��روبمعماش بدر الدين

�� 1013 مسكن عمارة 19 رقم 19 ا��روببوصبوعة فارس

�� نمو��� ع�� 1013 مسكن عمارة 21 رقم 10 ا��روببوشعار جمال

�� 1600 مسكن الرواق التجاري رقم 10 ا��روبساش فر�د

�� 1013 مسكن عمارة 58 رقم 05 حصة 14 ا��روبعالوة عبد الكر�م

�� م ج ماس�ن�سا 120 مسكن عمارة ج 04  ا��صة رقم 197 ا��روبحمودة يوسف

 

    

 

ا��روب

 



�� 2300 مسكن ماس�ن�سا منطقة ك عمارة أس 01 محل 180 ا��روبحوري توفيق

ن�� ذيب ع�� محل رقم 14 ا��روبشعبا�ي دمحم الياس

�� �م�� عبد القادر رقم 83 ا��روبزن��ن أحسن 

شارع �م�� عبد القادر رقم 35 ا��روبقر�وعة صافية

شارع �م�� عبد القادر رقم 41 ب ا��روبعطية عبد املؤمن

شارع ش�بان الطيب رقم 17 ب ا��روببوعروج مهدي

�� 08 ماي 1945 رقم 66 ا��روببوضياف بدر الدين 

شارع �م�� عبد القادر رقم 26 ت ا��روببوقجان عمر

شارع �م�� عبد القادر رقم 45 ا��روبمرا�� زليخة 

192 ص و ت ا عمارة 02 رقم 04 ا��روبكموش حور�ة

�� 192 م ص و ت ا عمارة 03 رقم 10 ا��روببن فطيمة رضوان

�� 192 ص و ت ا رقم 02 ا��روببلمسيخ فاتح

ع�ن النحاس محل رقم 03 ب ا��روبمروا�ي حسن

�� ع�ن النحاس محل رقم 03 أ ا��روببنور جاز�ة

�� 20 اوت 1955 ا��ل 51 ج ا��روبعلوان دمحم

�� 20 اوت 1955 محل رقم 53 مكرر ا��روب�ا�� عا�شة

�� الر�اض رقم 92ب ا��روبالع��� ن�يل

�� �م�� عبد القادر رقم 38 ا��روبتوفو�ي عبد العز�ز

شارع �م�� عبد القادر رقم 16 ا��روببن ز�ان خوجة

شارع �م�� عبد القادر رقم 32 ا��روبعايدي رشيد

06 شارع براد�� حس�ن ا��روبزمامطة حكيم

�� براد�� حس�ن رقم 04 ا��روبطورش عمار

شارع براد�� حس�ن رقم 44 ا��روبزعامطة عبد الرؤوف

�� 2300 مسكن ماس�ن�سا منطقة ك عمارة ج 05 محل 63 ا��روبعاشوري سليم

�� 2300 مسكن منطقة ك عمارة 04 ج رقم 52 ماس�ن�سا ا��روببن الش��ب فطيمة

�� 2300 مسكن ماس�ن�سا منطقة ك عمارة أش 02 رقم 132 ا��روببوكبوس حسن

 

الدائرة 1



�� 1600 مسكن الرواق التجاري رقم 01 ا��روبحلي�� عامر

مشروع 80 مسكن جما�� ترقوي E N P I عمارة 14 رقم 57 ا��روبعمارة وليد 

�� 20 اوت 1955 رقم 70 محل 70 أ ا��روبمروا�ي وليد

�� 20 اوت 1955  محل 03 ب 01 ا��روببن ز�ان فؤاد

20 اوت 1955 محل رقم 02 ب ا��روببوكبوس دمحم الصديق

39 �� 250 مسكن عمارة 19 ا��روببن ساري ابراهيم

تحصيص ا��ياة رقم 113 أ ا��روبعر�اوي خالد

شارع �م�� عبد القادر رقم 97 ا��روبجواب�� دمحم

ن�� منايفي بوجمعة حصة رقم 04 ا��روببومدين حالب

شارع �م�� عبد القادر محل رقم 98 ب ا��روبناب�� خالد

ن�� ��اج �ش�� رقم 15 ا��روبحالب جابر

شارع �م�� عبد القادر رقم 14 ا��روبقنيفي عمار 

96 شارع �م�� عبد القادر ا��روببن درا�� بدر الدين

شارع �م�� عبد القادر رقم 98 محل د ا��روبفوغا�� مصطفى

شارع �م�� عبد القادر رقم 23 أ ا��روبراهم الياس

املنطقة السكنية ا��ضر�ة ا��ديدة عمارة 04 محل رقم 51 ا��صة رقم 01 ا��روبمرم�� دمحم حب�ب

61 املنطقة السكنية ا��ضر�ة ا��ديدة عمارة 1-3 حصة 03 ا��روبمزداد سفيان

�� 1600 مسكن عمارة ب 03 رقم 34 ا��روبزراري دمحم الطاهر

املنطقة السكنية ا��ضر�ة ا��ديدة عمارة أ 2 ب رقم 21 ا��روبقليل بوز�د

�� 40 مسكن عمارة ا ا��صة رقم 07 ا��روب نو�وة عمار 

�� 40 مسكن عمارة ا حصة رقم 05 ا��روب مختاري مختار 

�� 450 مسكن عمارة 24 رقم 01 ا��روببونقجة  الز���

�� وشتا�ي مراح محل رقم 122 ا��روبمس�� عمار

مشروع 400 مسكن مدخل 02 رقم 01 ع�ن النحاس رقم 01 ا��روبن�اع فاطمة

119 ع�ن النحاس تحصيص �جتما�� ا��روب بوعالم شفيقة 

عن النحاس محل رقم 03 أ ا��روبفرقا�ي وسيم 

 

 



املنطقة ا��رفية ش��ا�ي �ش�� رقم 22 ث ا��روبحلموس رابح

املنطقة ا��رفية ش��ا�ي �ش�� رقم 50 ا��روبمرايدي حسام الدين

�� �خوة براهمية رقم 408 أ ا��روب شالط عادل 

تحصيص صا�� درا�� رقم 28 ا��روبميالط مو���

�� صا�� درا�� ا��روبقهيوي راشدي

املركز التجاري 1600 مسكن رقم 06 ا��روبكر��� سفيان

�� 1600 مسكن عمارة 230 رقم 02 ا��روبعبد املالك غضبان

�� 1600 مسكن رقم 07 ا��روبزغدار دمحم الشر�ف

�� 1587 مسكن رقم 02 مكرر ا��روببو��ني�� مهدي

�� ص و ت ا عمارة 32 رقم 01 ا��روبقاس�� عبد ا��ق

تحصيص 238 مسكن �� �خوة س�يقة 188 ا��روبش�� فاتح 

�� 250 مسكن او �ي او عمارة 11 ا��صة ب ا��روببن زعتات أسامة 

�� 250 مسكن او �ي او عمارة 15 محل رقم 32 مكرر ا��روبشلغام سيف الدين

�� 250 مسكن او �ي او عمارة 17 رقم 35 ا��روبفوغا�� عبد الغ��

�� 1039 مسكن كشك 02 ا��روبمجمج نادية 

�� 1600 مسكن الرواق التجاري محل 09 ا��روبشعور ن�يل

�� 1013 مسكن عمارة 58 رقم 13 ا��روببلقاس�� دمحم شراف الدين

�� 1013 مسكن عمارة 57 رقم 04 مكرر ا��روببو��ني�� عمر

�� 1013 مسكن عمارة 54 حصة 02 أ رقم 14شعبان عفيف

�� 1013 مسكن عمارة 53 رقم 93 ج ا��روبحمايز�ة ا��بب�ب

�� 1000 مسكن عمارة 78 رقم 23 ا��روب��راوي دمحم العيد

�� 1013 مسكن كشك رقم 04 ا��روبفوغا�� عبد املؤمن 

�� 1039 مسكن عمارة رقم 04 ا��روبز�تو�ي دمحم الفاروق

�� 20 اوت 1955 رقم 60 ا��روبعاشوري ياسمينة

�� 20 اوت 1955 تحصيص 323 رقم 78 ا��روبشعيب مخلوف

�� 20 اوت 1955 87 قطعة محل رقم 55 ا��روببراشية لزهر

�شاطات أخرى

 



�� 20 اوت 1955 رقم 01 ا��روبكور�د صا��

�� الر�اض رقم 89 ا��روبخليفي عبد الرحمان

تجزئة الر�اض رقم 120 ا��روبخشة بدر الدين

�� الر�اض رقم 149 ا��روبن�اع دمحم

تحصيص الر�اض قسم 112 رقم 34 رقم 146 أ ا��روبعلواش خ�� الدين

ا��مع السك�� ماس�ن�سا عمارة أف رقم 57 ا��روبغضابنة عمار

�� 3500 مسكن ماس�ن�سا املنطقة P عمارة 02 د رقم 290 ا��روب ا��روبخنفري عز�زة

ا��مع السك�� 04 ماس�ن�سا عمارة أ ا��روبضاوي زكر�اء

ا��مع السك�� ماس�ن�سا 120 مسكن عمارة ��� ا��صة رقم 01 ا��روبموالكية ع��

تجزئة �جتما�� ماس�ن�سا 676 قطعة رقم 33 أ ا��روب�شر�ة حس�ن

�� ماس�ن�سا 130/250 مسكن منطقة E عمارة E 02 محل رقم 26 ا��روبعايب حمزة

�� 50 مسكن عمارة ب ا��صة أف  رقم 112 رقم 22 م ج ماس�ن�سا ا��روبزواوي دمحم

ا��مع السك�� ماس�ن�سا 60 مسكن جما�� ترقوي عمارة أ2 رقم 01 ا��روبعبيدي حسن

منطقة الصومعة محل رقم 38 ا��روبمني�� شراف الدين

�� صور�يم عمارة 08 محل رقم 56 ا��روبلعكروم خليل

مشروع 500 مسكن �ساه�� ENPI عمارة 16 رقم 77 ا��روبدر�ال اسامة

�� 1200 مسكن عمارة 12 رقم 15 مكرر ا��روبصيفي حسان

�� وشتا�ي مراح محل رقم 17 أ ا��روبغنوف هشام

�� 40 مسكن عمارة ب رقم 09 ا��روبيحيوش وليد

�� 192 مسكن ص و ت ا محل رقم 17 ا��روبسلما�� عبد البا��

�� 1600 �روقة التجار�ة رقم 16 ا��روبخالف رابح

شارع �م�� عبد القادر ا��روببوشعشوعة بوجمعة

شارع �م�� عبد القادر ا��روببن صاري عبد املاليك

�� 1587 مسكن عمارة 138 محل رقم 11 ا��روبمرا�� كمال

33 املركز التجاري 1600 مسكن ا��روببن عليوش عادل

�� 1600 مسكن ا��روبتوهامي دمحم

 

 



1800 مسكن عمارة 44 رقم 01 ا��روبعشوة أيوب

�� 1013 مسكن ا��روبعفيف السعيد

�� 1013 مسكن ا��روببن دخان حمزة

شارع �م�� عبد القادر ا��روبميلودي لطفي

شارع �م�� عبد القادر ا��روببومعزة شمس الدين

شارع �م�� عبد القادر ا��روبسكراوي دمحم الطيب

شارع �م�� عبد القادر ا��روبز�تو�ي عمار

شارع ع�� نمو��� ا��روببوتفاح لياز�د

شارع ع�� يزليوي ا��روبعليوة العيد

شارع �م�� عبد القادر ا��روبالعمري حس�ن

�� 1039 مسكن ا��روبعماري يوسف

وشتا�ي مراح ا��روبدعلوش عبد الكر�م

��اج �ش�� ا��روبمخلو�� فت��

��اج �ش�� ا��روبسماع�� خديجة

شارع �م�� عبد القادر ا��روببن حمود معمر

شارع �م�� عبد القادر ا��روبعم��ة يز�د

شارع �م�� عبد القادر ا��روببن جبار ز���

�� 1013 مسكن ا��روبفال�� سليم 

�� 900 مسكن ا��روبشايب السعيد

�� 1200 مسكن ا��روبر�ب�� بر�كة

�� الهناء ا��روبكراد مو���

املركز التجاري 900 مسكن ا��روبخلو�� ع��

�خوة س�يقة ا��روبك��ور سليم

تجزئة املنظر ا��ميل رقم 70 اوالد رحمون غضبان سفيان

تحصيص الر�اض رقم 75 ت اوالد رحمون حمودي فيصل 

�� ناي�� بلقاسم تحصيص 85 رقم 15 اوالد رحمونج�� عبد الرحيم وشر�ائه

 

 

 

ا��ابز



�� صاولة القراح رقم 490 اوالد رحمونصراب فت��

55 قطعة القراح رقم ا��ل أ اوالد رحمونبوغرارة الها�ي

تجزئة 55 القراح رقم 56 اوالد رحمونبوغرارة ميلود

اوالد رحمون محطة العايب مسعود 

اوالد رحمون محطة زعامطة كمال 

اوالد رحمون محطة عثامنة العمري

املنظر ا��ميل  رقم 36 اوالد رحمون العايب عبد الرزاق 

املنظر ا��ميل رقم 230 اوالد رحمون ثليجان رابح 

املنظر ا��ميل رقم 16 ب اوالد رحمون ثليجان حور�ة 

املنظر ا��ميل تجزئة رقم 61 اوالد رحمون غميض فاتح 

املنظر ا��ميل رقم 67 قسم 70 ملكية 15 اوالد رحمون بارش هشام 

تحصيص املنظر ا��ميل اوالد رحمون شوا�� عمر

تحصيص القراح ا��مع السك�� الفردي 55 قطعة رقم 25 ا��روبدمان ذبيح فاطمة الزهراء

تحصيص القراح محل رقم 26 ب ا��روبعبيدي عبد هللا

�� الطر�ق الوط�� ط 1 مج ملكية رقم 55 رقم 43 بن و�س مراد 

تحصيص بوعصيدة رقم 106 مج امللكية 11 القراحغضبان زه��

تجزئة القراح 55 رقم 23 اوالد رحمونغرنوق حكيم

اوالد رحمون محطة عيادي بوجمعة

املنظر ا��ميل اوالد رحمون بوعروج رمضان

50 تجزئة املنظر ا��ميل اوالد رحمونمحسن لقمان

املنظر ا��ميل ا��مع السك�� الفردي قطعة 85 رقم 83 اوالد رحمونسالمي هشام

املنظر ا��ميل اوالد رحمون ج�� عبد الرحيم

 

أوالد رحمون

�غذية عامة

 + خضر و فواكه

�شاطات أخرى



اوالد رحمونالخروب

283المخابز

8512تغذية عامة

180خضر وفواكه 
344اطعام

150قصابة
646مكتبة

310مقاهي
27525المجموع

300المجموع



العنواناسم و لقب التاجر امل��رنوع ال�شاطالبلديةالدائرة

شارع �ستقالل  محل رقم  27 ا زي �عط�ش م�� الدين 

�� الفج  زي مضوي فخر الدين 

�� بومنجل عمار  زي مقرود  ياس�ن 

شارع �ستقالل بق�ش  العطرة 

�� 20 اوت 1955 ز,ي قسم 79 ملكية 06 محل  رقم 02 مكرر 09 زيبن حمادة بو�كر

شارع جبوري مبارك ز,يمقرو د الطيب 

شارع �ستقالل رقم A6 ز,يرابح فرقا�ي 

�� 20 اوت 1955 ز,ي رقم 06ب زيقر�وع كمال 

�� زعبار عبد هللا رقم 31 زيكر�م حسي�� 

�� 100 مسكن  محل رقم 19 زيقط�ش ع�� 

�� حمادي كرومة زيبر�وشة نادية 

�� 20 اوت 55 محل10ب زي زا�� ناصر 

�� 20 اوت 55 محل12ب زي برحال رضا 

�� زعبار عبد هللا بو شارب  ابراهيم 

شارع �ستقالل ز,يطال�� حمزة

�� بوملناجل عمار زي بلون�س عبد العا��

�� بوملناجل عمار  رقم  01زي شايح الوجه حمزة

�� بوملناجل عمار A01 زي تليال�ي مل�ن
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ا��دول رقم 01: قائمة التجار امل��ر�ن بمناسبة عيد الفطر املبارك لسنة 2022 حسب نوع ال�شاط

والية قسنطينة دائرة ز�غود يوسف

 

 

 

    

ا��ابز

 



�� بوملناجل  عمار 01 زيعا�شة خلفاوي

�� بوملناجل  عمار   رقم10 زيبو��لو�ة خدوجة

�� بوملناجل  عمار  زيشايح الوجه العيد

�� سيدي العر�ي زيسماعي�� سفيان

�� بن براهيم رقم 5ا زيفطي�� بالل

�� سيدي العر�ي زيحمايدي ر�يحة

�� سيدي العر�ي  رقم 02ا زي��ضر بلمركر

�� سيدي العر�ي  رقم 05 زيعادل زع��

�� سيدي العر�ي  رقم 10C زيسيدو��� �عقوب

�� سيدي العر�ي  رقم 35B زيعدالن قر�ش

�� ب�� براهيم رقم 08 زيداود قيوش

�� ب�� براهيم رقم10ب زيبوفضة بد���� نظ��ة

�� ع�ن فاطمة محل رقم 07ب زيفارس كمال

�� سيدي العر�ي  رقم 15ازيقيوش عماد

�� ب�� براهيم رقم03س زيمغالوي الياس

شارع بوطاقة رمضان رقم A 03 زيعبد الرحيم جميعة

�� 100 مسكن ع6 رقم15 زيبلموكر  سليم

�� سوال�� عالوة محل 01 زي احمد �امل 

شارع �ستقالل  زيسعدي فؤاد 

شارع �ستقالل01ا زيعليوش عبد الرؤوف 

�� سوال�� عالوة محل 14 زي برحال كمال 

محطة املسافر�ن  سوال�� عالوة زي سماعي�� خالد 

�� يو�س ابراهيم رقم 28 زي معموش عبد ا��كيم 

�� قر�وعة  عبد ا��ميد رقم a 16 زي بلموكر اشرف 

شارع  بوطاقة رمضان محل رقم 19 زي عمار بوز�ان 

 

 

�غذية عامة

 + خضر و فواكه

 



شارع  بوطاقة رمضان  زي توفو�ي عز الدين 

شارع  بوطاقة رمضان  زي يو�س شاوش

شارع  بوطاقة رمضان  زي رحال احمد 

شارع  بوطاقة رمضان  زي بوسالية عا�شة 

�� �خوة جر�وعة زيلشهب عادل 

زي مركز ي�ت��  ل��صت�ن الرقمي�ي�ن رقم23 جزء و23 مكرر عمارة ارقم01 زيخديجة كحال 

شارع ج�ش التحر�ر زي عيدو��� دمحم 

77محل ملكية 17 عمارة د زي رقم01 زي  بلبيوض سماع�ن 

�� يو�س ابراهيم رقم 29 زي ز�ن العابدين  بكوش 

�� زعبار عبد هللا رقم 31 زيابراهيم حسي�� 

�� زعبار عبد هللا رقم 36C زيبلون�س نيل

�� 20 اوت 1955 محل 10ا رقم 14 زيندير زاح�� 

�� 20اوت 55 محل رقم03 زيكر�م �سام 

سوق البلدي �� 20 اوت 55 زيكحلراس دمحم

شارع �ستقالل محل232ا زيايمن كساح

�� زعبار عبد هللا رقم  زيجر�وعة خديجة 

كشك قرب متقن جابر بن حيان زيعياش حور�ة 

كشك قرب متقن جابر بن حيان زيزو�د السعيد 

شارع �ستقالل  زيدمحم بن عنابة 

شارع �ستقالل محل ي5ا زي  ق��وا�ي صالح الدين 

�� زعبار عبد هللا تخصيص 01محل رقم 52ب زياحمد حمادي 

شارع �ستقالل  زيعادل علوات

�� بوملناجل عمار زي جبار بلمرابط 

�� ب�� براهيم رقم06 زيشر�ن عيدو��� 

�� بوملناجل عمار زي جبوري براهيم 

الدائرة 

ز�غود 

يوسف

 

    

 

ز�غود يوسف



�� سيدي العر�ي  رقم 05 زيتوفيق زعي�� 

�� بوملناجل عمار  رقم 05 زي شايح الوجه العيد

�� بوملناجل عمار  رقم 27 زي فوزي قوري 

�� حمايدي الطيب محل رقم 02ب زي بلون�س حسام 

�� سيدي العر�ي  رقم زيزنا�ي نورالدين 

�� سيدي العر�ي  رقم زيزع�� حس�ن 

�� ب�� براهيم رقم01ا زيبوحبيلة صا�� 

�� سيدي العر�ي زي�اوة مصطفى

�� ب�� براهيم رقم02 زيمغالوي باد�س 

شارع �ستقالل رقم 03 زيبودفة ياس�ن 

�� �ستقالل  زي منيقر  نور الدين 

شارع �ستقالل  رقم  38 ب زي فتيحة خنوف 

شارع �ستقالل  رقم  38 ب زي خالد بوع���� 

شارع �ستقالل  رقم  02  زي باروري مو��� 

شارع �ستقالل  محل 232ب زيمضوي هارون 

��  سوال�� عالوة  زي حمودي دمحم العر�ي 

شارع �ستقالل  زي بودفة حس�ن 

شارع �ستقالل رقم  18 زي   بوطبة طارق 

�� عياد الطاهر  زي الهادف دمحم الصا�� 

شارع �ستقالل  زي كرم�ش عبد  القدوس 

شارع �ستقالل  زي بن ��رش غنية 

شارع �ستقالل  زي بو اللة دمحم عفيف 

شارع �ستقالل  زي بوطبة  فيصل 

الطر�ق الوط�� حصة  رقم 01 زي سليما�ي حس�ن 

�� سوال�� عالوة  زي بو شليحة اخمد زكر�ا 

 

 

�شاطات أخرى

 



�� سوال�� عالوة  زي خنطول كمال 

�� سوال�� عالوة  زي بو���ار حمزة 

شارع �ستقالل رقم 32   زي عليوش بالل  

شارع ا��طة ج�ش التحر�ر الوط��  زي ما�ع زكية 

شارع محطة القطار  رقم a3ب زي عالل عامر 

�� قر�وعة عبد ا��ميد رقم  16a زي بلموكر صليح 

شارع بوطاقة رمضان رقم 29 مكرر 02 زي ابراهيم قيوش 

شارع بوطاقة رمضان رقم 1ا  زي عالل عادل 

�� سوال�� عالوة   رقم 08  زي سيافة عادل 

شارع �ستقالل  زي مضوي فخر الدين 

�� بوانح دمحممحل  رقم 08ب   ب ن كبا�ي يوسف ا��ابز

�� 108 مسكن  عمارة 05 محل 15طوا�ي ام�ن 

شارع ا��ر�ة  ب نبوقندورة عبد ا��فيظ 

�� الزهور  رقم 122جدور كمال 

ا��مع السك�� الفردي  رقم 52جشروانة جابر  

�� طوا�ي السعيد رقم 19 ب نعبد الوهاب شروانة 

شارع طوا�ي السعيد  رقم 62 ا ب ن لشهب بالل 

�� ا��مع السك�� الفردي باملركز  رقم  62 ب ندحدوح  فارس 

�� ا��مع السك�� الفردي باملركز  رقم 08 ب نعادل شروانة 

شارع  بوانح دمحم  رقم 52 ب نقلقل  احمد 

�� 19 مارس 56 ب نتليال�ي  عبد ا��ق 

شارع  بوانح دمحم  رقم 02b ب ندحدوح  عقيلة 

�� ا��مع السك�� الفردي  رقم 67a ب ن �شارة  فر�د

شارع  بوانح  رقم 16جقرسال حب�بة 

�� ا��مع  السكن الفردي  ب�� حميدان حزمون منو�ة �شاطات أخرى 64 

�غذية عامة

 + خضر و فواكه
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العنواناسم و لقب التاجر المسخرنوع النشاطالبلديةالدائرة
وج 15 مشروع 460 م ت الشطر األول عمارة 24 رقم 01 علي منجليبوزيد مولود

تحصيص وج05 رقم 446 و 444 علي منجليحميدشي حليمة سليمة
تحصيص الوحدة الجوارية 05 رقم 432أ علي منجليبوغابة لمين 

تحصيص مفترق الطرق رقم 42 أ عين الباي - الخروببوجالل سيف الدين
تحصيص وج05 رقم 214 علي منجليبوغابة ابراهيم 

وج 06 عين الباي عمارة 02 علي منجليراهم أحمد 
وج 05 رقم 280 علي منجليرميتن دمحم

وج 06 عين الباي عمارة 01 علي منجليلفوالة الربيع 
تحصيص عين الباي الشطر الثانيحاجي رشيد
تحصيص عين الباي الشطر األول  علي منجليحاجي رشيد

تجزئة عين الباي الشطر االول رقم G35 علي منجليبوجريو احالم
الوحدة الجوارية 07 الشطر األول عمارات آالف الدرج علي منجليشعبان دمحم 
المركز التجاري الرفاهية رمز أ مكرر علي منجليشعبان دمحم 

تحصيص عين الباي الشطر الثاني رقم 194بن نجاعي وليد
وج 16 مشروع 75 مسكن ترقوي اقامة األزرق الجميل عمارة ب رقم 21  علي منجليغطاهم دمحم

تحصيص عين الباي الشطر األول رقم 26ب علي منجليكورتل عالوة
وج 07 تحصيص عين الباي الشطر الثاني علي منجليكورتل أمين
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 03 مدخل رقم 02 علي منجليجنيح ناصر

مشروع 169 مسكن عمارة 05 رقم 01 علي منجليبن ناصر عز الدين
السوق الجواري وج 19 علي منجليالعيدي شمس الدين

تحصيص التعاونية العقارية السقف العالي محل رقم 02 علي منجليلفوالة حسام
وج 10 تحصيص القدس رقم 85 محل رقم 01 علي منجليسفاري شعيب

وزارة التجارة
الجدول رقم (1): قائمة التجار المسخرين بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2022 حسب نوع النشاط

المدينة الجديدة علي منجلي

  

الخبازين

القرار الوال�ي رقم 450/2022 املؤرخ  �� 08 مارس  2022



حي الياسمين عمارة 07 محل رقم 04 علي منجليقريون فتيحة
حي قادري مفترق الطرق األربعة رقم 02 عين البايجامع حليم

حي 05 عين البايسباعي فريد
حي 05 عين الباي رقم 28أعمراني دمحم  

حي 05 عين الباي رقم 96بريزة  جمال الدين
حي 05 عين الباي رقم 124دربال فضيلة
مفترق الطرق عين البايبوسنة أشرف

مفترق الطرق األربعةعنيق عبد الكريم
حي عبد الحق بن حمودة رقم 53بوسنة لشرف
مزرعة قادري ابراهيم مرابعة عادل

حي 500 مسكن تطوري مفترق الطرقسعيداني عزالدين
حي 500 مسكن تطوري رقم 388لشطر آدم
مزرعة قادري ابراهيم جامع بالل

مفترق الطرق األربعة عين الباي رقم 84 بدغداق سفيان
مفترق الطرق األربعةبوشريبة لزهر

مفترق الطرق األربعة عين الباي تبوب حبيبة
حي قادري ابراهيم رقم 72 محل 01بولحية هارون
حي المجمع السكني الفردي رقم 17سومالي علي
حي قطار العيش الخروبمطرفي بالل

قطار العيش محل رقم 03 10بوعمران حمزة
قطار العيش الخروبحوري توفيق

حي قطارالعيش رقم 91 الخروبروابح هالة
حي 70 مسكن FSD علي منجليبن مسعود سيف الدين

حي 70 مسكن اف اس دي علي منجليشبيرة كمال
حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 22طرشي يزيد 

حي 12 مسكن ال سي بي عمارة الخزينة محل رقم 07قايم باديس
وج 01 حي 316 مسكن عدل عمارة 10د رقم 25 علي منجليمراروي عيدة

وج 01 حصة ريفية 05 مشروع 80 م ا ت شريفي دمحم سفيان

علي منجليعلي منجلي

تغذية عامة + خضر و 
فواكه

       



حي علي منجلي 150 جيكو عمارة ل1 بن قلي هشام
حي 80 مسكن أف أس دي عمارة ز2 محل رقم 18ترانتي بدرالدين

وج01 عمارة أف رقم 02تليالني كمال
حي 48 مسكن أوناسطال عمارة ى 01 رقم 16بركان زهير
حي علي منجلي 48 مسكن أوناسطال عمارة w02 رقم 07مانع سامي

حصة ريفية 05 مشروع 80 م إ ت عمارة أ رقم 02بوشبيعة فيصل
مسكن عمارة زاد04 رقم 46 علي منجلي 350هالل حمزة

حي 70 مسكن FSD عمارة U05 رقم 12 علي منجليلعيايشة ساعد
حي 70 مسكن FSD عمارة إي رقم 07 علي منجليعياش أمين

حي 150 مسكن عمارة ل02 رقم 10 علي منجليسليماني ابراهيم
حي 352 مسكن عمارة أقريق 08 رقم 31 علي منجليصراع عمار

حي 70 مسكن FSD عمارة إي 05 رقم 11 علي منجليبن المداني فتيحة
حي 150 مسكن جيكو عمارة ل 03 رقم 05 علي منجليزعبان يمينة
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليحيمود أحمد

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

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

مسكن أل أس بي عمارة طريزور محل رقم 07 علي منجلي 12عيشاوي يوسف
الحصة الريفية رقم 05 مشروع 80 م إ ت عمارة ج رقم 62-63-64-65 علي منجليطايق سامي

حي علي منجلي 70 مسكن FSD  عمارة 01 أو محل رقم 25 بومالي عصام
وج 01 إيلو 05 الترقية العقارية بهلول علي منجليرامول آسيا

عمارة ب حصة رقم 23 علي منجليمجالي سيف الدين
عمارة أ7 حصة رقم 369 علي منجليعمارة دمحم

برنامج 255/55 مسكن مدخل 09 علي منجلي لشطر زكرياء
مشروع 265 مسكن ت عمارة 12 رقم 05 علي منجليصيفي زكرياء
وج 02 علي منجليبن داود عادل

تغذية عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكه



       

       



وج 04 عمارة أ رقم 06 حصة رقم 68 علي منجليالعربي دمحم
وج 04 عمارة أ رقم 08 حصة رقم 82 علي منجليميروح بوبكر الصديق

عمارة ب01 رقم 04 علي منجليكشيتي اسحاق
حصة ريفية 16 جزء أ و ب عمارة ب03 رقم7/8/9علي منجليبن نية ادريس
وج05 عمارة ب رقم 19 علي منجلي بلحسين حبيبة

تحصيص وج05 توسيع رقم 280 علي منجليدراع نورالهدى
مسكن مدخل ب2 محل رقم 03 52بومولة الربيع
تحصيص وج05 رقم 368 علي منجلي رجال عصام

حي رأس العين وج 05 عمارة ب رقم أ علي منجلي بلعكرون هشام
وج 05 عمارة ب رقم 002,003,004 علي منجليبن حسين العربي
وج 05 علي منجليهبالت نصرالدين

وج 05 علي منجليدولة مليكة
وج 05 رقم 07 علي منجليلعيايشة بالل
وج 05 عمارة 23 رقم 07 و 08 علي منجليكروش عمر
وج05 عمارة ب1 رقم 04 علي منجليخياط سفيان

مشروع 32 مسكن عمارة 250 علي منجليدكار سليم
وج 05 رقم 164أ علي منجليشرواط رضوان

وج 05 عمارة ب رقم 04 علي منجليزغدود عمر
وج 05 توسيع مشروع 62 مسكن إقامة الياسمسن عمارة ب2 علي منجليقريشي فاتح دمحم شكيب

عمارة سي04 رقم 12 علي منجلي  وكصار رابح
وج 05 عمارة أ01 علي منجليطاوطاو عبد المالك

مشروع 15 م ت ا حصة رقم 12 قطعة رقم 04 محل 01 علي منجليبهناس نورة
عمارة 12 سلم 01 رقم 06 علي منجليبوتينة ثلجة

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

وج 06 عمارة 05 حصة 69 علي منجليعميرش عنتر
حي 392 مسكن عمارة 68 رقم 426 علي منجليزعيمش فاتح

تغذية عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكه



حي 864 مسكن عمارة 55 مدخل 01 رقم 607 علي منجليبن مبارك ياسين
حي 290 مسكن عمارة 143 رقم 808 علي منجليبصيلة طارق
برنامج 864 مسكن عمارة 45 رقم 332 علي منجليسايح حسين

عمارة 03 حصة 347 علي منجليبصيلة زوهير
برنامج 864 مسكن عمارة 27 رقم 373 علي منجليلمرايحية اسماعين

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

مشروع 864 مسكن عمارة 19 رقم 225 علي منجليريس سفيان
حصة 36 عمارة رقم 03 علي منجليإينال حسين

مشروع 100 مسكن تساهمي عمارة 05 علي منجليقرندة  الهادي
حي 490 مسكن عمارة 10 رقم 176بن حمودة شعيب

حي 392 مسكن علي منجليبن داود موسى
حي 392 مسكن رقم 274 علي منجلي رزقون شعيب

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

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

برنامج 864 مسكن عمارة 19 رقم 161عيشاوي توفيق
حي 864 مسكن عمارة 26 علي منجليبلوناس علي

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليدراجي عواط السعيد
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 منجليمهناوي عبد الباقي

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوصالح دمحم
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوطبخ باديس
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليالعايب بوبكر
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليصيفون رضا

       



المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليرحمة علي 
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمراد السعيد
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليحالب بالل

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليحاليلي منير
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمحسن بوجمعة

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليتوفوتي كمال
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليمحسن كمال

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن الشيخ سليم
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوكاري دمحم

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن فردي علي
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوحزام عبد الحق

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليعماري حسان
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبكوش زين الدين
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليكداس لعروسي

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوطروف اسماعيل
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن نية ادريس

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوربوحات فاتح
المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبن غريب عبد الرزاق

المركز التجاري الرتاج رقم 313-314 علي منجليبوراس مسعود
المركز التجاري الرفاهية رقم 01 ج علي منجليحمودي فؤاد

تجزئة عين الباي الشطر الثاني وج07 علي منجليعياش نورالدين
تجزئة عين الباي الشطر الثاني وج07 علي منجليقدرز معاذ

مشروع 1288 مسكن عدل م س 03 رقم 05 كيو 03 علي منجليدفوس سيف الدين
تحصيص عين الباي الشطر األول رقم 13 علي منجلينوي عادل

وج 07 إقامة آالف الدرج الشطر األول علي منجليبوبصيلة سليم
حصة 05 من الموقع رقم 04 من 25 حصة عمارة أ2 رقم 06بغيجة عبد الوهاب

حي 400 مسكن كوسيدار عمارة اس 04 رقم 54 علي منجليجوهر فيصل
حي 1288 مسكن عدل عمارة  علي منجليمنيقر منوبة

       

       



حي 1288 مسكن عدل عمارة 1أ رقم Q009001 علي منجليخالطو كمال
قطعة أ رقم 29 الشطر األول عمارة أ رقم 04 علي منجليبرميتة دمحم
حي 1288 مسكن عمارة 5أ علي منجليحمود نبيل

حي 400 مسكن كوسيدار عمارة اس 04 رقم 53 علي منجليشنوف  اسماعيل
حي 1288 مسكن عدل عمارة Q02c02 رقم 03س علي منجليعيساني جمال الدين

تجزئة عين الباي الشطر االول علي منجليرجيمي فهد
تحصيص عين 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 الهادي
وج 07  عمارة اقامة االف الحصة رقم 12 علي منجلي  بوبصلة سليم

وج 07 حي 1064 مسكن عدل علي منجليكبابي فواز
وج 07 الشطر االول عملرة 02 حرف أ رقم 30المدينة الجديدة علي منجليشيدخ دمحم رفيق
حي 250 مسكن عمارة 02 رقم 52 علي منجليبوضياف ياسين

وج 08 حي 192 مسكن علي منجليكيموش دمحم فوزي
حي 125 مسكن عمارة ب2 رقم 48 علي منجليلغريب المعتصم

حي 192 مسكن عمارة ب3 رقم 17 علي منجليكريزي عبد الكريم
 وج 08 حي 125 مسكن عمارة ب3 رقم 55 علي منجليلغبش منيرة
حي 204 مسكن صورام عمارة ب3 رقم 04 سي ب3 25 علي منجلي موات ياسين

حي 204 مسكن عمارة ب1 س1ب25 علي منجليحبيباتني صابر
وج 10 تحصيص األفق الجميل محل رقم 01أ علي منجلي لعرابي سامي

حي 400 مسكن كوسيدار عمارة أس 05 رقم 76 وج 09 علي منجليبوقفة عثامن سمير
حي 400 مسكن كوسيدار عمارة أس 06 وج 09 علي منجليلبيض أمير

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

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

وج10 تحصيص االفق الجميل محل رقم 001 علي منجليلعرابي سامي

تغذية عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكه



وج 14 م س 03 عمارة أ01 رقم 06 علي منجليعومارة عادل
وج 14 م س 01 عمارة سي رقم 05 علي منجليمسلم فيصل
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 المدينة الجديدة علي منجليعليوة فارس
وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 03 محل 06 علي منجليغراز فريد

وج 15 مشروع 340-800 مسكن عمارة 05 محل 08 علي منجليرضاونية سليم
وج 15 مشروع 340 مسكن عمارة 04 رقم 09 علي منجليبوعيشة أسامة

وج 15 مشروع 460  مسكن تساهمي مدعم عمارة 07   رقم 05 علي منجليبحشاشي زكرياء
م س 01 عمارة 1د محل رقم 27 علي منجليعزوز هشام

وج 16 م س 02 عمارة 04أ رقم 84 علي منجليبن صابر حبيب
وج 16 م س 02 عمارة 02أ رقم 48 علي منجلينية عزيز

وج 16م س 02 عمارة إي01 رقم 41 علي منجليطمين عبد الرؤوف
وج 16 عمارة أ02 رقم08 علي منجليرجيمي عماد

م س 02 عمارة 4أ رقم 21  علي منجليعبيد شارف عزالدين
م س 01 عمارة 03أ رقم 01مريمش دمحم

وج 16 مس01 عمارة أ2 علي منجليبوعروج لطفي
وج 16 مشروع 75 مسكن ترقوي اقامة األزرق الجميل عمارة ب رقم 22  علي منجليغطاهم وليد
وج 16 مس 01 عمارة أ2 رقم 10 علي منجليلشطر ياسر

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

وج 16 م س02 عمارة أ01 رقم 05 علي منجليريرة عماد الدين
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 منجليبودبيزة أيوب
مشروع 95 م ت محل رقم 06 علي منجليدريدي هشام

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

مشروع 313 مسكن عمارة 25 رقم 05 علي منجليفياللي نورالدين
عمارة ب8 رقم 01 علي منجليطبوش مريم

مشروع 313 مسكن عمارة 17 رقم 08 علي منجليبوشعالة حميد
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 منجليرجيمي  عمار
مشروع 210 م ت عمارة 02 محل رقم 4أو علي منجليرزيوق صالح
وج 17 مشروع 200 مسكن عمارة ب02 رقم 120 علي منجليحمودي  جليل

حصتين ريفيتين رقم 08 جزء أ و جزء ب عمارة ب رقم 17 لبيض كمال
وج 17 مشروع 313 م ت عمارة 05  رقم 06 علي منجليسعدة خلخال نايل

وج 17 عمارة ج رقم 31 علي منجليسعيدي سياف سعاد
مشروع 313/620 م ا ت عمارة 078 رقم 01 بوذراع ابراهيم

مشروع 245/502 م إ ت مدخل أ06 علي منجليميمش فيصل
حي 95 م ت علي منجليكداسي عبد العالي

وج 17 عمارة ب9 رقم 02 علي منجليعزيزي جمال
مشروع 100/520 م ت عمارة 09 رقم 03 علي منجليبوغزال كمال
مشروع 100 م ت عمارة 15 ب رقم 06 علي منجليبن الشيخ بالل

مشروع 313 مإت عمارة 21 رقم 05شيبوبة عبد الرؤوف
وج 17 مشروع 102 م إت عمارة ج رقم 02 علي منجليبودرمين دمحم الهادي

مشروع 95 مت عمارة 06 رقم 05 علي منجليسوالمية دمحم
مشروع 100/520 م ا ت عمارة ا03 رقم 05 علي منجليبوبكر نورالدين

       

       



مشروع 609/529 م إ ت عمارة 31ة محل رقم 03 علي منجليرغيوة  خليصة
مشروع 609/80 م إ ت رقم 01 مدخل 27 علي منجليخنيش علي

مشروع 609 م إ ت عمارة 01 رقم 01بوحالسة بهرام
مشرع 169 م إ ت عمارة 02 حرف أ و عمرو سليم
مشروع 529 مسكن عمارة 28 علي منجليقيطة بوبكر

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

وج 18 عمارة أ01 زاوية رقم 06تبيب رابح
مشروع 50 م ت عمارة 06 محل رقم 04 علي منجليحمود نبيل

وج 18 عمارة 13 رقم02 علي منجليصغير عبد القادر
وج 18 م س 05 عمارة 04ب محل رقم 21 علي مجلي كيحل خالد

وج 18 مشروع 110 م ات و 83 قطعة ريفية 18 جزء مكرر رقم 04 علي منجليمجاديب فيصل
وج 18 مشروع 529/609 مسكن علي منجليزعير 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 

وج 18 مشروع 110 م ا ت و 83 محل تجاري قطعة ريفية 18 جزء مكرر رقم 04بوجعادة فيصل
وج 18 حصة ريفية 17 جزء 1 عمارة أ02 محل رقم 02 علي منجليسياف أيوب

وج 18 حصة ريفية 17جزء مشروع 529 م ا ت عمارة 36 رقم 01 حصة رقم 01 تليالني عبد الوهاب
مشروع 609/529 م إ ت عمارة 25 محل رقم 02 علي منجليلوصيف صالح
مشروع 609/529 م إ ت رقم 05ب مدخل 23 علي منجليحمو دمحم لمين
م س 03 عمارة س05 محل رقم 17 علي منجليشاللي بشير

م س 03 حي 715 م عمارة 02أ رقم 06 علي منجليكيموش دمحم لمين
مشروع 609 م ا ت عمارة 48 محل رقم 03 علي منجليشابي عيسى

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

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

تغذية عامة + خضر و علي منجليعلي منجلي
فواكه



حي 715 مسكن م س 03 عمارة 01أ رقم 01 علي منجليخديجة عبد اللطيف
م س 05 عمارة جي4 محل رقم 09 علي منجليلكواغط سفيان

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

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
وج 19 السوق الجواري علي منجليالعيدي شمس الدين

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

وج 20 عمارة 04ط رقم 94 علي منجليعيشاوي عمر
وج 20 عمارة ط04 رقم 93 علي منجليبولشفار يحي

عمارة ط03 رقم 82 علي منجليبوالعينين جالل
مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 07 رقم 04 علي منجليبن ضياف دمحم الهادي

مشروع 97 مسكن إقامة قوس قزح عمارة 06 رقم 103 علي منجليمحسن باسم
وج 20 غقامة دمحم قربوع مشروع 141 مسكن عمارة 01 رقم 03 علي منجليقربوع عمار 
وج 20 مشروع 97 م ت عمارة 05 علي منجليبومشون خالد
وج 20 عمارة جي 04 رقم 42 علي منجليمهملي بوبكر

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

وج 20 م س 05 عمارة 06 رقم 634تبيب رابح
وج 20 توسعة علي منجليبكيري فارس

وج 20 مشروع 700 م ت عمارة 10أ رقم 03 علي منجليبلعمراني أحمد وحيد
وج 20 توسعة علي منجليتيمسيلين مهدي

وج 20 توسعة علي منجليبومشون وليد
وج 20 توسعة علي منجليمداسي عماد

وج 20 عمارة 02ج رقم 20 علي منجليبن قسيس عائشة
حي 500 مسكن تطوري رقم 404 عين البايعميرش عبد السالم

حي 500 مسكن تطوري عين الباي 434دكوش مسعودة

       

   



مفترق الطرق األربعةبليلي عبد الرحمان
مزرعة قادري رقم 005 عين البايحيمود ادم 

حي قطار العيش الخروبمطرفي بالل
بولفار عين البايركيمة كمال
منطقة النشاط رقم 145 عين البايبوتش جمال

قطار العيش الخروبسعيدي سياف
وج 01 علي منجليزنزان عزالدين

وج 01 عمارة أف رقم 02 عين السمارةتليالني كمال
وج 01 حي 316 مسكن علي منجليسحنون عزب هللا

وج01 المدينة الجديدة علي منجليبولعسل دمحم
150مسكن جيكو عمارة ل1 رقم 13 علي منجلي قطش أمال

150مسكن جيكوعمارة ل3 رقم 02 علي منجلي داودي فطيمة
 حي 150 مسكن جيكو عمارة ل علي منجليالسبتي زينب

حي 80 مسكن FSD عمارة زاد1 رقم 21 علي منجليبودليو دمحم 
حي 70 مسكن FSD عمارة أو 07 رقم 03 علي منجليشبيرة سفيان

حي 400 مسكن كوسيدار عمارة سي 05 أس 05 علي منجليلعيايشة عبد الحكيم
مشروع 100 مسكن تساهمي عمارة د رقم 03 علي منجليبن والي رؤوف

مشروع 100 مسكن تساهمي عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبيد عمر
حي 400 مسكن كوسيدار عمارة س1 رقم 04 علي منجليبوالودنين دمحم االمين

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

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

حي 150 مسكن جيكو عمارة ل01 محل رقم 15 علي منجليشرايشة مكي
حي 400 مكن كوسيدار عمارة س06 رقم 88 علي منجليعيمور مراد

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

   



حي 204 مسكن وج 01 علي منجليأونيسي سليم
حي 80 مسكن FSD عمارة ز06 رقم 04 علي منجليبالل سمير

مشروع 100 م ات عمارة أو رقم 01 علي منجليبوعبيد عمر
عمارة 01ب رقم 04 علي منجليبليبل رابح

حي 12 مسكن أل أس بي عمارة طريزور رقم 06 علي منجليبولعسل زين العابدين
وج 02 /13 علي منجليعوني سمير

وج 02/13 عمارة 21 علي منجليرامول فيصل
مشروع 30 م إ ت عمارة س رقم 02 علي منجلي بوعشبة جعفر

مشروع 265 مسكن عمارة 01 رقم 12فرحي عبد اللطيف
عمارة 01 أ حصة رقم 94 علي منجليخالدي نورالدين
مشروع 145 م ت عمارة 02 رقم 02 علي منجليبن حمودة فوزي

حي 145 مسكن رقم 19R علي منجليبحري خلفة
وج 13 عمارة 04 رقم 08 علي منجليزبيلة أسامة
وج 02/13 عمارة 01 رقم 03 علي منجليقبايل نزير

وج 02/13 علي منجليالهادف الياس
وج 02/13 عمارة 04 رقم 04 علي منجليشبوبة عبد الجليل

وج 13 علي منجليتباني رابح
وج 13 علي منجليحرواشي أمير

وج 02/13 علي منجليبوذراع عبد العالي
مشروع 110 م ت عمارة 23 رقم 03 علي منجليبوفراح وليد
عمارة أ محل رقم 09 علي منجليمعزي عادل

مشروع 106 م ت عمارة أو علي منجليالعطوي حسين
حي 329 مسكن عمارة 121 رقم 617 علي منجليبوستة بوبكر

حي 329 مسكن رقم 663 علي منجلي بوضياف جالل
وج 06 علي منجليبلير دمحم لمين

حي 290 مسكن علي منجليبوقلمون وسيلة
حي 290 مسكن عمارة 89 رقم 712 علي منجليبزيان دمحم

حي 490 مسكن عمارة ث 43 رقم 232 علي منجليقطش فواز

   



حي 490 مسكن عمارة 42 رقم 98 علي منجليصخري عزالدين
حي 290 مسكن وج 06 علي منجليحناشي ياسر

وج 06 علي منجليصمود صالح الدين
وج 06 علي منجليبولعوينات فيصل

حي 864 مسكن عمارة 62 رقم 704 علي منجليغوالمي عبد الرحيم
حي 329 مسكن عمارة 123 رقم 692 علي منجليبن خاوة األمين

حي 490 مسكن عمارة 20 رقم 26 علي منجليعوار فريد
حي 490 مسكن عمارة 08 رقم 161 علي منجليعلوش لخضر

حي 490 مسكن علي منجليبوداح منير
حي 490 م عمارة 19 رقم 17 بوريو الطاهر شهاب

وج 06 حي 290 مسكن علي منجليبومرداس منير عبد الرحيم
حي 329 مسكن عمارة 101 رقم 528 علي منجليعواد شعبان
وج 06 حي 490 مسكن علي منجليسفيان أحمد

حي 490 مسكن وج 06 علي منجليبن شعيبة حبيب هللا
وج 06 حي 392 مسكن علي منجليكروش عمر

حي 329 مسكن عمارة 130 رقم 663 علي منجليبولمدايس عمر
وج 06 حي 490 مسكن علي منجليعزوز عومار

وج 06 حي 329 مسكن عمارة 53 علي منجليفهمي معمر
حي 490 مسكن عمارة 09 رقم 169 علي منجليحمزاوي نصيرة

حي 329 مسكن عمارة 108 رقم 826 علي منجليطيبي كنزة
برنامج 864 مسكن عمارة س1 علي منجليالعلمي نورالدين
تحصيص عين الباي الشطر األول عمارة 05 أ رقم 01 علي منجليزعيتر مخلوف
وج 05 علي منجليبن دانة إسالم
وج 05 علي منجليبوكلوة وليد 

وج 07 / 400 مسكن كوسيدار علي منجليمباركي منير 
تجزئة عين الباي الشطر االول رقم 64 علي منجليهالل سراج الدين

وج 07 الشطر األول علي منجليهالل دمحم أنيس
تجزئة عين الباي الشطر االول رقم 61 علي منجليكيحل صالح الدين

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي



تحصيص وج07 رقم 29أ الشطر األول عمارة ب1 حصة رقم 09 علي منجليدندان صهيب
تجزئة عين الباي الشطر االول رقم 61ب علي منجليعبيد حسين

حي 400 مسكن كوسيدار عمارة 5س ب رقم 75 علي منجلينني عبد الكريم
وج 07 حصة 05 عمارة  أ2 رقم 02 علي منجليلغريب علي

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

وج 08 حي 250 مسكن علي منجليبوالشمع نورالدين
وج 08 حي 250 مسكن علي منجليلغريب المعتصم

حي 192 مسكن عمارة 29 رقم 07 علي منجليبوهيدل علي
حي 192مسكن عمارة 23 رقم 22 علي منجليمسعي دمحم

م عمارة ب03 رقم 18 علي منجلي 192مراحي عمار
مسكن عمارة 55 رقم 42 علي منجلي 125بودبوز فاروق

مسكن عمارة ب02 علي منجلي 125بن جمام الزهراء
وج 09 حي 204 مسكن علي منجليبن زيان دمحم الطاهر

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

حي 204 مسكن صورام عمارة س04 رقم سي 04غضبان حميد 
مسكن عدل عمارة 02 مدخل ب2 رقم ل1 علي منجلي 480طورش حبيب
حي 150 مسكن جيكو علي منجلي كواغط كمال

حي 150 مسكن جيكو عمارة ل3 رقم 03 علي منجليبن حابسة فؤاد
مسكن عمارة ب1 رقم سي 02 علي منجلي 480بومشون جالل

برنامج سوراست عمارة 6 رقم جي 40 علي منجليكزاي خيرالدين
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

وج 15 مشروع 460-800 مسكن عمارة 13 محل 07 علي منجليخيخم فؤاد
وج 16 م س 01 عمارة 01 أ محل رقم 01 علي منجليقرين العيد
وج 16 م س 02 عمارة ا3 رقم 17 علي منجليزدام حسام

وج 16 مس 01 علي منجليبن عامر دمحم

   



وج 16 م س 01 عمارة 01 د رقم 28 علي منجليقلعي يوسف
وج 16 م س 01 عمارة د2 رقم 33 علي منجليبوستة سليم

 وج 16 م س02 عمارة أو 02 علي منجليمسيلي بركاهم
مشروع 212 مسكن عمارة 9 رقم 03 علي منجليعياشي احسن

وج 17 عمارة ج رقم 33 حصة ريفية رقم 08 جزء أ علي منجليبوالمدايس عبد العزيز
وج 17 حي 313 مسكن عمارة 12 رقم 05 علي منجليلوعيشي 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 األمين
حي 313/620 م ت عمارة 11 رقم 05 علي منجليمخلوفي سفيان

مشروع 95/620 م ت عمارة 08 رقم 04 علي منجليطارق بشير
مشروع 95 م ت عمارة 07 محل رقم 03 علي منجليخشة أمير

مشروع 212 م ت علي منجليحشاش بالل
وج 17 علي منجليمعمري أكرم

وج 17 علي منجليلوزاني سيف الدين
وج 17 عمارة أ03 الحصة رقم 04 علي منجليشادي شوقي

وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليبن يربح زين العابدين
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليبولخراص هشام

وج 07 الشطر االول عمارة 01أ رقم 01 علي منجلييحيوش حسان
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليبكيري دمحم 
وج 20 مشروع 700 مسكن ترقوي مدعم علي منجليمزارة خالد
مشروع 313 م ا ت عمارة 23 رقم 01 علي منجليفراد عمر

حي 609/529 م ت عمارة 28 رقم 03 علي منجليبوحزام عصام
م س 03 عمارة أ2 رقم 05ب علي منجليخديرش 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 بديعة

   

نشاطات أخرىعلي منجليعلي منجلي



وج 18 علي منجليبدالة عائشة
وج 18 علي منجليعبيد شارف باديس

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 ابراهيم

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

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

وج 20 توسعة مشروع 97 م ا عمارة 07 رقم 120بركان مسعود
حي 329 مسكن عمارة 108 رقم 827 علي منجليالعلمي خير الدين

حي 329 مسكن عمارة 130 علي منجليخلفاوي عبد الرحيم
حي 392 مسكن عمارة 80 رقم 503 علي منجليبن سعد هللا اسماعيل

   



العنواناسم و لقب التاجر امل��رنوع ال�شاطالبلديةالدائرة

الطر�ق الوط�� رقم 05 ع�ن السمارةبور�يع فر�د

تجزئة فلتان رقم 71 محل 02ع�ن السمارةبن ناصر هشام

تجزئة غيموز 179 محل رقم 01 ع�ن السمارةمخلو�� مروان

�� 20 أوت 1955 ع�ن اسمارة غانم لكحل حمزة

رقم 09  �� 20 أوت 1955 ع�ن اسمارةشنوف اسماعيل

تجزئة الزهور رقم 02ع�ن السمارةطو�ل عبد الرحيم

شارع سديرة ملط�ش رقم 06 محل 04 ع�ن اسمارةقباي�� نورالدين

تحصيص موم�� رابح رقم 107 محل 01 ع�ن السمارة بن مدور �عيمة 

تحصيص غيموز رقم 124 ع�ن السمارةعز�زي مراد

شارع شلغوم عبد ا��يد رقم 01 ع�ن اسمارةلبص�� ناصر 

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

تحصيص غيموز رقم 81 محل 01 ع�ن السمارةغانم لكحل طارق
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مخايز



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

شارع بو نمورة عمار رقم 45 حصة رقم 03أ ع�ن السمارةحمالوي ابراهيم

شارع بو نمورة عمار رقم 45  ع�ن السمارةحمالوي هشام

�� 1650 مسكن قسم 52 مجموعة ملكية 20 محل 13فيال�� إنصاف

�� 1650 مسكن م ع ج 02 رقم 11 بزها�ي خالد

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

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

س 22 �� الوئام املد�ي ع�ن السمارةعباز عصام

تحصيص املن��ه رقم 116 ع�ن السمارةقوت حسان 

تحصيص غيموز رقم  199 محل 01مراد مليكة

شارع سديرة ملط�ش رقم 21 ع�ن السمارةحمالوي صالح الدين

تجزئة فلتان محل رقم 15 رقم 71 ع�ن اسمارةعو�نة عبد هللا

السوق املغطى شارع بوراس أمبارك محل 07 ع�ن اسمارةقجال عبد الرؤوف

تجزئة غيموز 174 محل ب ع�ن اسمارةمدا��� عبد الغا�ي

تحصيص غيموز رقم 50 ع�ن السمارةفندي حمزة 

موم�� رابح رقم 03 ع�ن السمارةصال�� سيف �سالم

�غذية عامة

  
 



تحصيص غيموز رقم 313 ع�ن السمارةلعالوي شو��

تحصيص الشمس محل رقم 67 ع�ن السمارة�سعد أسامة

موم�� رابح رقم 01 ع�ن السمارةبوجوراف مهدي

تحصيص التجمع السك�� الفردي رقم 07 ع�ن السمارةكحول عادل

تجزئة بلكرفة رقم 05 ع�ن السمارةبوسك�ن ز�ن الدين

تحصيص بلكرفة رقم 96 أ ع�ن السمارةمز�ا�ي نورة

�� 542 مسكن عمارة ب01 رقم 01 ع�ن السمارةعرفة سعدة 

�� 114 مسكن عمارة 03 رقم 08 ع�ن السمارةسراج عصام

تحصيص غيموز رقم 280 ��� ع�ن السمارةشهي�� �عيم

تجزئة 105 مسكن محل أ  ع�ن اسمارة 284حمروش عادل

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

تحصيص غيموز رقم 351بخوش مراد

�� أبناء العم بوسنة رقم 06 ع�ن السمارةبن خديم هللا فيصل

تجزئة الزهور رقم 01  ع�ن اسمارةعز�زي دمحم

حي 208 مسكن رقم 15 عين اسمارةبن حابسة علي

شارع شلغوم عبد المجيد عين اسمارة 02بزيان سامي
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شارع سديرة لمطيش رقم 02 محل 12 عين السمارةفضيلة علي قشي

شارع بلكرفة السعيد رقم 03 محل 02 عين السمارةدحماني نبيل

الطريق 05 محل 26 ب عين السمارةبوالودنين دمحم لمين

تحصيص غيموز عين اسمارة 191جحا نوفل

حي 542 مسكن عمارة ب 03 رقم 11 عين اسمارةبورميز عبد الوحيد
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