
وادي الزناتي: دائرة

العنـــــــــــــــوانإســــم ولقــب التاجــــر النشــــاطالبلديــــة

تحصيص لكحل عياط قيدومبقاش تقي الدين

08 رقم 02تحصيص الموسع رقم فار عبد الوهاب

حي اول نوفمبر بلدية وادي الزناتيقدم موسى

حي محمد الطاهر كحلي بلدية وادي الزناتيدعلوش بالل

نهج عمار غيبة بلدية وادي الزناتيقيراطي عبد العزيز

حي جبسة محمود بلدية وادي الزناتيقروي وشركاؤه

حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتيركاب مروان

حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتيبولمزاوط عبد الغني

01نهج اول نوفمبر محل رقم نعمان سيف الدين

15المنطقة الحضرية رقم لكشيتي حمزة

 مسكن اجتماعي تساهمي40/110حي عبد هللا يوسف

02شارع محمد بوضياف محل رقم سالمي عبد الرزاق

شارع أول نوفمبرمخنان عبد الكريم

شارع أول نوفمبربوزاوط طارق

شارع أول نوفمبرمسيود محمد

شارع أول نوفمبرسهتال عمار

1955 أوت 20نهج بورقعة سامي

1955 أوت 20نهج شوابنة عالء الدين

حي رابح لوصيفسقني فطيمة

السوق المغطىخالدي اليمين

السوق المغطىبريش نعناعة

السوق المغطى بلدية وادي الزناتيبن حمدي السعيد

السوق المغطى بلدية وادي الزناتيميمون مهدي

حي محمد الطاهر كحليهدار عبد الفتاح

حي محمد الطاهر كحليبلعوجة برهان

 مسكن تساهمي50طريق قسنطينة حي بوشامة عبد الناصر

06 مسكن عمارة س رقم 70حي لعموري محمد األمين

السوق المغطىمحبوبي علي

حي عرفاوي محمد بلدية وادي الزناتيولباني الطاهر

حي اإلخوة كعاص بلدية وادي الزناتيكشيتي احسن

حي رابح لوصيف بلدية وادي الزناتيقنيفي عبد الرزاق

 مسكن تساهمي50طريق قسنطينة حي ديلمي مفتاح

 مسكن تساهمي50طريق قسنطينة حي غنيسة أمير

 مسكن400/70حي درابلة فارس

حي محمد الطاهر كحليرحيم عيسى

03 مسكن عمارة 50حي عكي مراد

طريق قسنطينةشطيبي عبد الكريم

طريق تاملوكةنفطال

20الطريق الوطني رقم شغيب حسين

وادي الزناتيمطاحن الحسن

وادي الزناتيمطاحن بني ظافر

قائمـــــــــة التجــــــــار الملزمــــــــــون بضمـــــــــــان المداومــــــــــة بمناسبـــــــــة

 2019عيـــــــــد األضحـــــــى المبــــــــارك لسنــــــــة 

وادي 

الزناتي

المخابــــز

مواد غذائية 

عامة، خضر 

وفواكه

نشاطات أخرى



منطقة النشاطات الحرفيةمرواني محمود

بلدية برج صباطعلوش عبد الرحمانمخابــــــز

حي فاطمة الزهراء حموددهشار مسعودة

حي شلية محمدبوهالي فضيلة

حي محمد بوضيافسبتي عبد الباقي

حي جيش التحرير الوطنيشادر قدور

حي فاطمة الزهراء حمودعرقي اسماعين

بلدية برج صباطيخلف عبد الناصر

حي فاطمة الزهراء حمودخيروني عادل

بلدية عين رقادةديلمي إبراهيممخابــــز

بلدية عين رقادةديلمي علي

شارع صالح تيفوتيربوح عبد الكريم

بلدية عين رقادةغناي فارس

02التحصيص الترقوي رقم رحامنية فطيمة

 سكن تساهمي24حي رماش سيف

02 محل رقم 01تحصيص بلدي رقم أفناز مكي

بلدية عين رقادةفالحي مراد

وادي 

الزناتي

نشاطات أخرى

برج صباط

مواد غذائية 

عامة، خضر 

وفواكه

عين رقادة

مواد غذائية 

عامة، خضر 

وفواكه


