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  الثالث    األول  وراقة مكتبة  21 رقم 1زاد عمارة FSD مسكن 80 حي  01  محمد  بودليو  .1
  الثالث    األول  فواكه و خضر  12 رقم 05 أو عمارة FSD مسكن 70 حي  01  نبيل  يخلف  .2
  الثالث    األول  عامة تغذية  16 رقم 01 ى عمارة أوناسطال مسكن 48 حي  01  زھير  بركان  .3
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  02 رقم 3ل جيكوعمارة مسكن150  01  فطيمة  داودي  .4
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  1ل عمارة جيكو 150 منجلي علي حي  01  ھشام  قلي بن  .5
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  25 رقم محل أو 01 عمارة  FSD مسكن 70 منجلي علي حي  01  عصام  بومالي  .6
    الثاني    عامة تغذية  02 رقم ف عمارة ت إ م 100 مشروع  01  فارس  ميالط  .7
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  01  زينب  السبتي  .8
  الثالث    األول  عامة تغذية  101 رقم 07 س عمارة كوسيدار مسكن400 حي  01  أمير  لبيض  .9

  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  03 رقم 07 أو عمارة FSD مسكن 70 حي  01  سفيان  شبيرة  .10
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  05 أس 05 سي عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  الحكيم عبد  لعيايشة  .11
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  03 رقم د عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  01  حسان  والي بن  .12
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  01 رقم أو عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  01  عمر  بوعبيد  .13
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  76 رقم 05 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  سمير  عثامن بوقفة  .14
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  04 رقم 1س عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  األمين محمد  بوالودنين  .15
  الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل 3ل عمارة جيكو مسكن 150 حي  01  ھشام  موجاري  .16
  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  13 رقم 03ز عمارة FSD مسكن 80 منجلي علي حي  01  الدين سيف  بوبكيرة  .17
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم w02 عمارة أوناسطال مسكن 48 منجلي علي حي  01  سامي  مانع  .18
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم أ عمارة ت إ م 80 مشروع 05 ريفية حصة  01  فيصل  بوشبيعة  .19
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  46 رقم 04زاد عمارة مسكن 350  01  حمزة  ھالل  .20
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم محل بي أسي أل مسكن 12 حي  01  يوسف  عيشاوي  .21
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم w02 عمارة أوناسطال مسكن 48 منجلي علي حي  01  سفيان  غناي  .22
  الثالث    األول  مغازة  005س 24ك عمارة  01  يوسف  ميلس  .23
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  13 رقم 1ل عمارة جيكو مسكن150  01  أمال  قطش  .24
  الثالث    األول  عامة تغذية  22 رقم 1زاد عمارة FSD مسكن 80 حي  01  يزيد  طرشي  .25
      األول  عامة تغذية  05 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  01  سليم  نوري  .26
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم 13 عمارة ت م 265 مشروع  02  ياسين  مداسي  .27
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  09 مدخل 09 رقم مسكن 145 برنامج  02  مولود  نھار بن  .28
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  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  21 عمارة 02/13 وج  02  فيصل  رامول  .29
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  09 مدخل مسكن 255/55 برنامج  02  زكريا  لشطر  .30
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  23 رقم حصة ب عمارة  02  الدين سيف  مجالي  .31
  الثالث    األول  عامة تغذية  01ب عمارة 01 محل تساھمي مسكن 40 حي  02  بلقاسم  طاجين  .32
      األول  عامة تغذية  12 عمارة ت م 265 مشروع  02  ضحى  زبوشي بن  .33
  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  369 رقم حصة 7أ عمارة  02  محمد  عمارة  .34
  الثالث      سريع إطعام  04 رقم 11 عمارة 02/13 وج  02  المجيد عبد  بصيلة  .35
  الثالث    األول  عامة تغذية  134 رقم حصة 03أ عمارة  02  الحليم عبد  العيدي فوار  .36
  الثالث      سريع إطعام  06 رقم 22 عمارة 02/13 وج  02  مسعود  طوير  .37
  الثالث    األول  عامة تغذية  1 رقم محل ب عمارة ت إ م 450 مشروع  04  طارق  عزيل  .38
      األول  عامة تغذية  01 رقم 03ب عمارة  04  حمزة  فياللي  .39
  الثالث  الثاني    مغازة  7/8/9رقم 03ب عمارة ب و أ جزء 16 ريفية حصة  04  ادريس  نية بن  .40
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  09 رقم محل أ عمارة  04  بدرالدين  معزي  .41
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01رقم ت إ م 46 مشروع 04 عمارة  04  طارق  قرفي  .42
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  385 رقم 05وج الوحدة تحصيص  05  البشير محمد  شعابنة  .43
  الثالث    األول  مخبزة حرفي  214 رقم 05وج تحصيص  05  ابراھيم  بوغابة  .44
      األول  صناعية مخبزة  الخامسة الجوارية الوحدة  تحصيص  05  فيصل  عزيون  .45
  الثالث    األول  صناعية مخبزة  280 رقم 05 الجوارية الوحدة تحصيص  05  محمد  رميتن  .46
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  444 و 446 رقم 05وج تحصيص  05  سليمة حليمة  حميدشي  .47
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  281 رقم 05 وج تحصيص  05  بشير  بوحوش  .48
  الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل 2ب مدخل مسكن 52  05  الربيع  بومولة  .49
  الثالث    األول  عامة تغذية  368 رقم 05وج تحصيص  05  عصام  رجال  .50
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ رقم ب عمارة 05 وج العين رأس حي  05  ھشام  بلعكرون  .51
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  04 رقم أ عمارة 11 إيلو مسكن 40 مشروع  05  منير  حواسنية  .52
  الثالث  الثاني    مغازة  002,003,004 رقم ب عمارة 05 وج  05  العربي  حسين بن  .53
    الثاني    عامة تغذية  04 رقم 1ب عمارة 05وج  05  سفيان  خياط  .54
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  250 عمارة مسكن 32 مشروع  05  سليم  دكار  .55
      األول  صناعية مخبزة  ب 448 رقم 05وج تحصيص  05  بوبكر  شريفي  .56
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  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  أس2 رقم 08 عمارة الزيانيين إقامة  05  الرؤوف عبد  مھدي بن  .57
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  أو عمارة ت م 106 مشروع  05  حسين  العطوي  .58
  الثالث    األول  مغازة  280 رقم توسيع 05وج تحصيص  05  محمد  دراع  .59
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  823 رقم 146 عمارة مسكن 290 حي  06  وسيلة  بوقلمون  .60
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  663 رقم مسكن 329 حي  06  جالل  بوضياف  .61
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  617 رقم 121 عمارة مسكن 329 حي  06  بوبكر  بوستة  .62
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  232 رقم 43 ث عمارة مسكن 490 حي  06  فواز  قطش  .63
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  98 رقم 42 عمارة مسكن 490 حي  06  الدين عز  صخري  .64
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  712 رقم 89 عمارة مسكن 290 حي  06  محمد  بزيان  .65
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  704 رقم 62 عمارة مسكن 864 حي  06  الرحيم عبد  غوالمي  .66
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  692 رقم 123 عمارة مسكن 329 حي  06  ألمين  خاوة بن  .67
 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  اسماعين  بوطروف  .68

  الثالث      فواكه و خضر  60 رقم منجلي علي الجديدة
  الثالث      سريع إطعام  546 رقم 110 عمارة مسكن 329 حي  06  رضوان  إينال  .69
  الثالث      سريع إطعام  833 رقم 109 عمارة مسكن 329 حي  06  رابح  حشيش  .70
  الثالث      سريع إطعام  21 رقم 02 عمارة مسكن 864 حي  06  صابر محمد  بغيجة  .71
  الثالث      بيتزا حرفي  03 رقم 01 عمارة مسكن 864 حي  06  السعيد  مشاية  .72
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  274 رقم مسكن 392 حي  06  شعيب  رزقون  .73
  الثالث      سريع إطعام  عمارة مسكن 490 حي  06  رضا  لفالة  .74
  الثالث      سريع إطعام  عمارة مسكن 490 حي  06  ابراھيم  محمديوة  .75
  الثالث      سريع إطعام  عمارة مسكن 490 حي  06  الرحيم عبد  مغالوي  .76
  الثالث      سريع إطعام  625 رقم122 عمارة مسكن 329 حي  06  علي  بوسالم  .77
    الثاني    عامة تغذية  03 رقم عمارة 36 حصة  06  حسين  إينال  .78
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 عمارة ت م 209 مشروع  06  نورالدين  قويسم  .79
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم 17 عمارة مسكن 490 حي  06  فاتح  دعاس  .80
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  222 رقم أ1س عمارة مسكن 864 حي  06  الحميد عبد  بجغيط  .81
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  123 رقم 864 مشروع  06  خالد  زيبوش  .82
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  524 رقم 101 عمارة مسكن 490 حي  06  باديس  سيفي  .83
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  الثالث  الثاني    عامة تغذية  826 رقم 108 عمارة مسكن 392 حي  06  أمين  بومزبر  .84
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  503 رقم 80 عمارة مسكن 392 حي  06  عمر  كروش  .85
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  176 رقم 10 عمارة مسكن 490 حي  06  شعيب  حمودة بن  .86
  الثالث    األول  صناعية مخبزة  02 عمارة الباي عين  06  أحمد  راھم  .87
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 عمارة تساھمي مسكن 100 مشروع  06  الھادي  قرندة  .88
  الثالث    األول  مغازة  الرتاج التجاري المركز  06  نعمان  لكنوش  .89
  الثالث    األول  عامة تغذية  648 رقم 127 عمارة مسكن 329 حي  06  بدرالدين  عليدرة  .90
      األول  عامة تغذية  201 رقم 16 عمارة مسكن 490 حي  06  عصام  درغام  .91
  الثالث    األول  عامة تغذية  225 رقم 19 عمارة مسكن 864 مشروع  06  ادريس  بوفلغت  .92
  الثالث    األول  عامة تغذية  373 رقم 27 عمارة مسكن 490 حي  06  فريد  بوفتاتة لطرش  .93
  الثالث    األول  عامة تغذية  373 رقم 27 عمارة مسكن 864 حي  06  ساعد  بلقماري  .94
      األول  عامة تغذية  107 رقم حصة 04 رقم محل 05 عمارة ت م 209 مشروع  06  بوبكر  وادن بن  .95
  الثالث    األول  عامة تغذية  347 حصة 03 عمارة  06  زوھير  بصيلة  .96
  الثالث    األول  عامة تغذية  426 رقم 68 عمارة مسكن 392 حي  06  فاتح  زعيمش  .97
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  01 عمارة الباي عين  06  الربيع  لفوالة  .98
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  622 رقم 122 عمارة مسكن 329 حي  06  سليمان  رجيمي  .99

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  بوجمعة  محسن  .100
  الثالث      فواكه و خضر  23 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حسين  مسيعد  .101
    الثاني    فواكه و خضر  44 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  مولود  شلوشة  .102
    الثاني    فواكه و خضر  30 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  مصطفى  ليتيم  .103
    الثاني    فواكه و خضر  25 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  صالح  العايب  .104
    الثاني    فواكه و خضر  58 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  عواودة  .105
    الثاني    فواكه و خضر  55 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  قدور  فاخر  .106
    الثاني    فواكه و خضر  32 رقم منجلي علي الجديدة

    الثاني    فواكه و خضر المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  سليم  الشيخ بن  .107
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  35 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  كمال  الشيخ بن  .108
    الثاني    فواكه و خضر  38 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عادل  لعور قربوع  .109
    الثاني    فواكه و خضر  70 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  ھشام  شفات  .110
    الثاني    فواكه و خضر  43 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  أحمد  جزيري  .111
    الثاني    فواكه و خضر  28 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  خديجة  بركان  .112
    الثاني    فواكه و خضر  74 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عادل  عرباتني  .113
  الثالث      فواكه و خضر  39 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  بالل  خيري  .114
  الثالث      فواكه و خضر  76 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  لمين محمد  بوتش  .115
  الثالث      فواكه و خضر  46 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فيصل  بوربوحات  .116
  الثالث      فواكه و خضر  61 رقم منجلي علي الجديدة

 313 رقم منجلي علي الجديدة المدينة الرتاج التجاري المركز  06  فيصل  حبيباتنى  .117
  الثالث      فواكه و خضر  73 رقم الباي عين 314 و

 72 رقم 314 313 رقم الرتاج منجلي علي الجديدة المدينة  06  ساعد  خناوي  .118
  الثالث      فواكه و خضر  الباي عين

 59 رقم 314 313 رقم منجلي علي الجديدة المدينة الرتاج  06  لعروسي  كداس  .119
  الثالث      فواكه و خضر  الباي عين

 82 رقم 314 و313 رقم الرتاج منجلي علي الجديدة المدينة  06  حمزة  بوبعة  .120
  الثالث      فواكه و خضر  الباي عين

 32 رقم 314 313 رقم الرتاج منجلي علي الجديدة المدينة  06  المالك عبد  فاخر  .121
  الثالث      فواكه و خضر  الباي عين

 المدينة الباي عين 314-313 رقم الرتاج التجاري المركز 24  06  خليل  بريھمة بن  .122
  الثالث      فواكه و خضر  منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فريد  خنطيط  .123
  الثالث      فواكه و خضر  53 رقم منجلي علي الجديدة

  الثالث    األول  عامة تغذية  361 رقم 58 عمارة مسكن 392 حي  06  طارق  بوزيت  .124
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 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فاتح  بوربوحات  .125
    الثاني    فواكه و خضر  62 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  شوقي  لحرش بن  .126
  الثالث      فواكه و خضر  72 رقم منجلي علي الجديدة

 34 محل 314 313 رقم الرتاج منجلي علي الجديدة المدينة  06  كمال  محسن  .127
  الثالث      فواكه و خضر  الباي عين

 علي الجديدة المدينة 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  الدين زين  سايب  .128
  الثالث      فواكه و خضر  04 رقم الباي عين منجلي

 313 رقم منجلي علي الجديدة المدينة الرتاج التجاري المركز  06  طارق  مراحي  .129
  الثالث      فواكه و خضر  الباي عين 80 محل 314 و

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  ليتيم  .130
  الثالث      فواكه و خضر  22 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فؤاد  بودربالة  .131
  الثالث      فواكه و خضر  66 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  علي  رحمة  .132
    الثاني    فواكه و خضر  48 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  جمال  عبدالدايم  .133
    الثاني    فواكه و خضر  27 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حسان  عماري  .134
    الثاني    فواكه و خضر  54 رقم منجلي علي الجديدة

 الباي عين منجلي علي الجديدة المدينة الرتاج التجاري المركز  06  محمد  حجازي  .135
  الثالث      فواكه و خضر  13 رقم 314 و 313 رقم

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  عبدالحكيم  مالكي  .136
    الثاني    فواكه و خضر  56 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  ياسين  كداس  .137
    الثاني    فواكه و خضر  59 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  حمزة  ضيف  .138
  الثالث      فواكه و خضر  15 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  أحسن  بوصالح  .139
    الثاني    فواكه و خضر  67 رقم منجلي علي الجديدة

 المدينة الباي عين 314 و 313 رقم الرتاج التجاري المركز  06  فواز  قريشي  .140
    الثاني    فواكه و خضر  40 رقم منجلي علي الجديدة

  الثالث      فواكه و خضر  26 رقم الباي عين 314/  313 رقم منجلي علي الرتاج، سوق  06  كمال  توفوتي  .141
  الثالث    األول  عامة تغذية  359 رقم الثاني الشطر الباي عين تجزئة  07  لزھر  حساني  .142
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  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  25 رقم الرفاية التجاري المركز  07  رشيد  طاھرية  .143
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ج 01 رقم الرفاھية التجاري المركز  07  فؤاد  حمودي  .144
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  مكرر أ رمز الرفاھية التجاري المركز  07  محمد  شعبان  .145
  الثالث    األول  عامة تغذية  عدل 05 دي 005 س 08كي عمارة مسكن 1064 حي  07  خالد  بومشون  .146
  الثالث    األول  عامة تغذية  د61 رقم األول الشطر الباي عين تجزئة  07  الحكيم عبد  لعيايشة  .147
  الثالث    األول  عامة تغذية  06 رقم 2أ عمارة حصة 25 من 04 رقم الموقع من 05 حصة  07  الوھاب عبد  بغيجة  .148
  الثالث    األول  صناعية مخبزة  ب26 رقم األول الشطر الباي عين تحصيص  07  عالوة  كورتل  .149
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب محل 420 رقم الثاني الشطر الباي عين تجزئة  07  بالل  بوطاف  .150
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  س03 رقم Q02c02 عمارة عدل مسكن 1288 حي  07  اسامة  جصاص  .151
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  53 رقم 04 اس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  اسماعيل  شنوف  .152
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  28 رقم 02 أس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  سرحان  داودي  .153
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  04 رقم أ عمارة األول الشطر 29 رقم أ قطعة  07  محمد  برميتة  .154
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب23 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  07  باسم  محسن  .155
  الثالث    األول  عامة تغذية  Q009001 رقم أ1 عمارة عدل مسكن 1288 حي  07  كمال  خالطو  .156
  الثالث    األول  عامة تغذية  03 كيو 05 رقم 03 س م عدل مسكن 1288 مشروع  07  الدين سيف  دفوس  .157
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  ب 94 رقم األول الشطر الباي عين تجزئة  07  محمد  لعور  .158
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  14 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  07  الرفاعي المجيد عبد  عميرة بن  .159
  الثالث      إطعام  األول الشطر الباي عين تجزئة  07  حمزة  خالف بن  .160
    الثاني    صناعية مخبزة  G35 رقم االول الشطر الباي عين تجزئة  07  أحالم  بوجريو  .161
  الثالث      سريع إطعام  األول الشطر الباي عين تجزئة  07  حسان  زيراوي  .162
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  61 رقم االول الشطر الباي عين تجزئة  07  حميد  لعيايشة  .163
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  األول الشطر الباي عين تجزئة  07  المالك عبد  زعتر  .164
  الثالث    األول  صناعية مخبزة  55 رقم االول الشطر الباي عين تحصيص  07  رشيد  حاجي  .165
  الثالث    األول  صناعية مخبزة  أ420 رقم الثاني الشطر الباي عين تحصيص  07  رشيد  حاجي  .166
 رقم حصة 1ب عمارة األول الشطر أ29 رقم 07وج تحصيص  07  صھيب  دندان  .167

  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  09
  الثالث      سريع إطعام  الباي عين الثاني الشطر الباي عين تحصيص 419  07  الدين صالح  بورصاص  .168
  الثالث    األول  عامة تغذية  54 رقم 04 اس عمارة كوسيدار مسكن 400 حي  07  نبيل  جوھر  .169
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  الثالث    األول  عامة تغذية  25 رقم 02 عمارة مسكن 192 حي  08  فارس  بكيري  .170
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  22 رقم 23 عمارة مسكن192 حي  08  محمد  مسعي  .171
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم 3ب عمارة مسكن 192 حي  08  الكريم عبد  كريزي  .172
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  مكرر 08ال رقم 2او عمارة مسكن 192 حي  08  عماد  بوھيدل  .173
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  48 رقم 2ب عمارة مسكن 125 حي  08  المعتصم  لغريب  .174
    الثاني    عامة تغذية  21 رقم 02 عمارة مسكن 192 حي  08  ھشام  زطوط  .175
  الثالث    األول  عامة تغذية  52 رقم 02 عمارة مسكن 520 حي  08  ياسين  بوضياف  .176
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  07 رقم 29 عمارة مسكن 192 حي  08  علي  بوھيدل  .177
      األول  عامة تغذية  01سي رقم 1ب عمارة مسكن 204 حي  09  وليد  بومشون  .178
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  04 سي رقم 04س عمارة صورام مسكن 204 حي  09  حميد  غضبان  .179
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  02 رقم 04ب عمارة سي او سي اس سي مسكن 480 حي  09  امال  عميرش  .180
  الثالث    األول  عامة تغذية  01 سي رقم 04ب عمارة سي او سي اس سي مسكن 480  09  فاتح  بودبيزة  .181
  الثالث  الثاني    مغازة  2سي و 1سي رقم 1ط عمارة سوراست مسكن 384  09  العزيز عبد  علي قارة بن  .182
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  س3 رقم 05س عمارة صورام مسكن 204 حي  09  عثمان  جواد  .183
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01سي رقم 1ب عمارة سي او سي اس سي مسكن 480 حي  09  حسام  نصر  .184
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  1ب عمارة صورام مسكن 240 حي  09  رابح  محسن  .185
 رقم محل 38 رقم عمارة سي او سي اس سي مسكن 480 حي  09  ابراھيم  شنوف  .186

  الثالث  الثاني    عامة تغذية  2سي
      األول  عامة تغذية  25 3ب سي 04 رقم 3ب عمارة صورام مسكن 204 حي  09  ياسين  موات  .187
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  منجلي علي 25 رقم أ عمارة  13  اليامن  عريبة  .188
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم 047 عمارة  13  خالد  كيحل  .189
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  13 عمارة ت م 145 مشروع 02/13 وج  13  جمال  الحوت بو  .190
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 محل 18 عمارة 02/13 وج  13  الرزاق عبد  بزيان  .191
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  27 رقم أ عمارة 01 رقم حصة  13  بوجمعة  بوجالل  .192
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  08 رقم محل 04 عمارة  13  أسامة  زبيلة  .193
  الثالث  الثاني    صناعية مخبزة  28 رقم محل ب عمارة 01 حصة  13  محمد  غربوج  .194
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم 01 عمارة الياسمين إقامة  13  سفيان  جغدير  .195
  الثالث    األول  عامة تغذية  04 رقم 22 عمارة 02/13 وج  13  كمال  عجرود  .196
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  الثالث    األول  عامة تغذية  03ب رقم 11 عمارة 02/13 وج  13  سمير  حموي  .197
  الثالث    األول  عامة تغذية  3ب رقم 02 عمارة 332 حصة  13  محمود  بوطمين  .198
  الثالث    األول  عامة تغذية  04 رقم 01أف عمارة  04 س م  13  األمين محمد  مسعودي  .199
  الثالث    األول  عامة تغذية  01 محل 01 عمارة ت إ م 20 مشروع  13  السالم عبد  والي بن  .200
 رقم 04 درج س عمارة 10 رقم ريفية حصة ت إ م 30 حي  13  حمزة  قدور  .201

  الثالث    األول  عامة تغذية  04
  الثالث    األول  مغازة  13 رقم محل 09 عمارة الياسمين حي  13  سفيان  بوغدة  .202
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 عمارة 05 رقم 02/13 وج  13  الدين شراف  بوعليطة  .203
  الثالث    األول  عامة تغذية  05 رقم سي عمارة 01 س م  14  فيصل  مسلم  .204
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم محل 03 سي عمارة 01 س م  14  علي محمد  بورني  .205
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  07 رقم 04سي عمارة  14  بوبكر  بوكروري  .206
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  01 رقم محل أ عمارة 03 س م  14  عزوز  مريخي  .207
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  41 رقم 01إي عمارة 02 س م  16  الرؤوف عبد  طمين  .208
  الثالث    األول  عامة تغذية  35 رقم 2د عمارة 01 س م  16  القادر عبد  لطرش  .209
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  02 رقم 01ا عمارة 01 س م  16  ھشام  بوحزام  .210
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  27 رقم محل د1 عمارة 01 س م  16  ھشام  عزوز  .211
  الثالث      سريع إطعام  01 عمارة 01 س م  16  مراد  رقيق  .212
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  34 رقم 02 عمارة 01 س م  16  علي  مشري  .213
  الثالث    األول  عامة تغذية  د1عمارة 01 س م  16  وحيد  راشدي  .214
  الثالث    األول  وراقة مكتبة  17 رقم 3ا عمارة 02 س م  16  حسام  زدام  .215
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  03 رقم 13 عمارة مسكن 313 مشروع  17  مسعودة  شاوي  .216
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  120 رقم 02ب عمارة مسكن 200 مشروع  17  جليل  حمودي  .217
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  03 رقم ب 08 عمارة ت م 100/520 مشروع  17  شوقي  الزاھي  .218
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  06 رقم محل 08 عمارة ت م 100/520 مشروع  17  رضا  حواس  .219
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم ب عمارة ب جزء و أ جزء 08 رقم ريفيتين حصتين  17  كمال  لبيض  .220
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم 05 عمارة ت م 95 مشروع  17  الرزاق عبد  خشة  .221
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  06أ مدخل ت إ م 245/502 مشروع  17  فيصل  ميمش  .222
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أو4 رقم محل 02 عمارة ت م 210 مشروع  17  صالح  رزيوق  .223



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
 المدينة الجديدة علي منجلي

 2017 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الوحدة الجوارية  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCWCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA-2017   09/07/2017المؤرخ في  1302/2017القرار الوالئي رقم 	 Page	10 
	

KC 

  الثالث    األول  وراقة مكتبة  03 رقم 14 عمارة مسكن 313 حي  17  األمين محمد  سعدان  .224
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  45 رقم 7ب عمارة مسكن 200 مشروع  17  عادل  دبار  .225
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  03 رقم 9 عمارة مسكن 212 مشروع  17  احسن  عياشي  .226
  الثالث    األول  عامة تغذية  39 محل أر03 رقم م 502/ 103 مشروع  17  رضوان  بوفنارة  .227
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  05 رقم 11 عمارة ت م 313/620 حي  17  سفيان  مخلوفي  .228
  الثالث    األول  عامة تغذية  05 رقم 25 عمارة مسكن 313 مشروع  17  نورالدين  فياللي  .229
  الثالث    األول  عامة تغذية  06 رقم ب15 عمارة ت م 100/520 مشروع  17  بالل  شيخ بن  .230
  الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم محل ف عمارة 69 رقم حصة  17  ياسمين  كريد  .231
  الثالث    األول  عامة تغذية  08 رقم 08 عمارة ت م 95 مشروع  17  جمال  حاجي  .232
  الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم 09 عمارة ت م 212 مشروع  17  ايوب  بودبيزة  .233
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم 01 عمارة ت م 313 مشروع  17  عمار  رجيمي  .234
  الثالث    األول  عامة تغذية  190 رقم 02ب عمارة مسكن 200 مشروع  17  سامي  جلودي  .235
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  09 رقم  11 عمارة 212 مشروع  17  العالي عبد  بولكزاز  .236
  الثالث    األول  عامة تغذية  22 رقم 08 عمارة مسكن 200 مشروع  17  رمزي  معلم  .237
  الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم 8ب عمارة  17  مريم  طبوش  .238
  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  03 رقم 9أ عمارة  17  زكية  بوعبدهللا قويدر  .239
  الثالث    األول  عامة تغذية  05 محل 01 عمارة ت م 212 مشروع  17  بالل  بولشفار  .240
  الثالث    األول  عامة تغذية  08 رقم 01 عمارة مسكن 313 مشروع  17  الحكيم عبد  زويتن  .241
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  08 رقم 17 عمارة مسكن 313 مشروع  17  حميد  بوشعالة  .242
  الثالث    األول  عامة تغذية  06 رقم محل ت م 95 مشروع  17  ھشام  دريدي  .243
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  03 رقم 28 عمارة ت م 609/529 حي  18  عصام  بوحزام  .244
  الثالث  الثاني    مخبزة حرفي  34 مدخل 04 رقم ت إ م 529/609 مشروع  18  منير  عربوز  .245
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  04 رقم 36 عمارة ت إ مسكن 609 مشروع  18  بوبكر  حمود بن  .246
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  23 مدخل ب05 رقم ت إ م 609/529 مشروع  18  لمين محمد  حمو  .247
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم محل 33 عمارة ت إ م 609/200 مشروع  18  الدين عز  قيطة  .248
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  05 رقم محل 29 عمارة ت إ م 609 مشروع  18  رياض  بوسعيد  .249
  الثالث  الثاني    مغازة  02أ عمارة ت إ م 169 مشروع  18  سليم  عمرو  .250
  الثالث    األول  صناعية مخبزة  01 رقم 05 عمارة مسكن 169 مشروع  18  عزالدين  ناصر بن  .251



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
 المدينة الجديدة علي منجلي

 2017 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الوحدة الجوارية  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCWCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA-2017   09/07/2017المؤرخ في  1302/2017القرار الوالئي رقم 	 Page	11 
	

KC 

  الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم محل 01 عمارة مسكن 609 حي  18  أمين  بلعريبي  .252
  الثالث    األول  فواكه و خضر  27 مدخل 01 رقم ت إ م 609/80 مشروع  18  حمزة  سحنون  .253
  الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل ة31 عمارة ت إ م 609/529 مشروع  18  خليصة  رغيوة  .254
  الثالث    األول  عامة تغذية  02 رقم أ01 عمارة 03 س م  18  محمد  دالح  .255
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم 01 عمارة ت إ م 609 مشروع  18  بھرام  بوحالسة  .256
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم 1أ عمارة 03 س م  18  حمزة  عيشاوي  .257
  الثالث      كامل إطعام  الباي عين قجاو عين الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  العابدين زين  زعطوط  .258
  الثالث    األول  عامة تغذية  الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  فريد  سباعي  .259
  الثالث    األول  عامة تغذية  أ28 رقم الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  محمد  عمراني  .260
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  96 رقم الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  الدين جمال  بريزة  .261
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  124 رقم الباي عين 05 حي  - القرية- 05 حي  فضيلة  دربال  .262
  الثالث  الثاني  األول  وراقة مكتبة  الخروب العيش قطار  العيش قطار  فيروز  سياف سعيدي  .263
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  17 رقم الفردي السكني المجمع حي  العيش قطار  علي  سومالي  .264
  الثالث    األول  عامة تغذية  03 رقم محل العيش قطار 10  العيش قطار  حمزة  بوعمران  .265
  الثالث      سريع إطعام  الخروب العيش قطار  العيش قطار  مولود  دعاس  .266
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  الخروب العيش قطار  العيش قطار  توفيق  حوري  .267
  الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  الباي عين 145 رقم النشاط منطقة  منجلي علي النشاطات. م  جال  بوتش  .268
  الثالث      كامل إطعام  الباي عين النشاطات منطقة 127 رقم  منجلي علي النشاطات. م  العدرة  كعبار  .269
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  388 رقم تطوري مسكن 500 حي  04 الطرق مفترق  آدم  لشطر  .270
  الثالث    األول  مخبزة حرفي  02 رقم ابراھيم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  حليم  جامع  .271
  الثالث    األول  عامة تغذية  ابراھيم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  عادل  مرابعة  .272
      األول  عامة تغذية  01 رقم الطرق مفترق تحصيص  04 الطرق مفترق  وليد  مرزوق  .273
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ابراھيم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  ياقوتة  جامع  .274
  الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ343 رقم تطوري مسكن 500 حي  04 الطرق مفترق  لزھر  بوشريبة  .275
  الثالث  الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  الباي عين بولفار  04 الطرق مفترق  كمال  ركيمة  .276
      األول  عامة تغذية  أ01 رقم محل ابراھيم قادري حي 04  04 الطرق مفترق  ياسين  فراح بن  .277
  الثالث  الثاني    فواكه و خضر  01 محل 72 رقم ابراھيم قادري حي  04 الطرق مفترق  ھارون  بولحية  .278
  الثالث      سريع إطعام  الباي عين 05 رقم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  حورية  بوحبل  .279
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  الثالث      سريع إطعام  الباي عين 33 رقم الطرق مفترق تحصيص  04 الطرق مفترق  وسيلة  راشدي  .280
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  الباي عين تطوري مسكن 500 حي 434  04 الطرق مفترق  مسعودة  دكوش  .281
  الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  الباي عين 005 رقم قادري مزرعة  04 الطرق مفترق  ادم  حيمود  .282

 


