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  وسط مراد ديدوش  العزيز عبد  عشي  .1
 الزھور تحصيص مختار جبار حي
 109 ملكية مجموعة 45 قسم 31 رقم

  31 رقم محل
    الثالث      سريع إطعام

    الثالث      كامل إطعام  55 أوت 20 التجاري المركز  وسط مراد ديدوش  وردة  علة بن  .2
    الثالث      كامل إطعام  مھيدي بن العربي شارع98  وسط مراد وشديد  مولود  العابد بن  .3
  الرابع        كامل إطعام  01 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  حمزة  سويعد بن  .4
    الثالث      كامل إطعام  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  حسين  بوصالح  .5
  الرابع        كامل إطعام  مھيدي بن العربي شارع د68  وسط مراد ديدوش  عصام  مزھود  .6
        األول  كامل إطعام  مھيدي بن  العربي شارع  وسط مراد ديدوش  عصام  مزھود  .7
  الرابع        كامل إطعام  1955 أوت 20 التجاري المركز  وسط مراد ديدوش  محمد  بھلول  .8
  الرابع        كامل إطعام  أ 81 رقم حسين دحدوح حي  وسط مراد ديدوش  سفيان  بوفنزر  .9

    الثالث      كامل إطعام  1957 أوت 20 مجمع  وسط مراد ديدوش  الدين نور  مزھود  .10
    الثالث      كامل إطعام  134 رقم مھيدي بن العربي نھج  وسط مراد ديدوش  كمال  شروانة  .11
  الرابع        كامل إطعام  1956 أوت 20 مجمع  وسط مراد ديدوش  مصطفى  جباس  .12
    الثالث      كامل إطعام  1956 أوت 20 التجاري المركز  وسط مراد ديدوش  حسين  بوقال الشيخ  .13
  الرابع        كامل إطعام  1958 أوت 20 مجمع  وسط مراد ديدوش  الصادق  زروقي  .14
        األول  مشتقاته و للحليب ت ت  القطار محطة شارع  وسط مراد ديدوش  الزھراء فاطمة  ھباشي  .15
      الثاني    عامة تغذية  18 رقم الزھور حي  وسط مراد ديدوش  هللا عبد  عميرة  .16
        األول  عامة تغذية  نغيش تجزئة16  وسط مراد ديدوش  جمال  سراي  .17
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  مستينة بني مشتة  وسط مراد ديدوش  محمد  عياش بن  .18
    الثالث   األول  عامة تغذية  ت مختار جبار حي  وسط مراد ديدوش  صالح  شقيرب  .19
        األول  عامة تغذية  1962 جويلية05  وسط مراد ديدوش  الغاني عبد  بوزالطة  .20
      الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع45  وسط مراد ديدوش  نجيب  بودليوة  .21
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  حسين  بوزالطة  .22
    الثالث    األول  عامة تغذية  95 رقم الوطني طريق  وسط مراد ديدوش  أحسن  بوودن  .23
       األول  عامة تغذية  98 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  رابح  بوودن  .24
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  40 ل رقم الكاليتوس  حي  وسط مراد ديدوش  عمار  بولقزاز  .25
        األول  عامة تغذية  الطيب بومليطة حي21  وسط مراد ديدوش  عبود  محيمود  .26
      الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  الربيع  هللا جاب بن  .27
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      الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع35  وسط مراد ديدوش  محفوظ  بوصالح  .28
      الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع47  وسط مراد ديدوش  فيصل  بوعشبة  .29
          عامة تغذية  ھـ 24 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فارس  سليماني  .30
      الثاني    عامة تغذية  يوسف زيغود حي02  وسط مراد ديدوش  سليم  بوشطيبات  .31
  الرابع      األول  عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  نبيل  براھيمي  .32
      الثاني    عامة تغذية  مھيدي بن العربي شارع مكرر01  وسط مراد ديدوش  سلمان  ھباشي  .33
  الرابع      األول  عامة ذيةتغ  مھيد بن العربي شارع11  وسط مراد ديدوش  رمضان  بوفنزر  .34
        األول  عامة تغذية  يوسف زيغود شارع  وسط مراد ديدوش  حسان  بومليطة  .35
  الرابع      األول  عامة تغذية  1955 أوت 20 حي  وسط مراد ديدوش  مبروك  سليماني  .36
      الثاني    عامة تغذية  يوسف زيغود حي24  وسط مراد ديدوش  خليل  هللا جاب بن  .37
  الرابع      األول  عامة تغذية  01 رقم حسين دحدوح حي26  وسط مراد ديدوش  أمير  هللا جاب بن  .38
        األول  عامة تغذية  01 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  لزھر  يحي أحمد  .39
  الرابع      األول  عامة تغذية  01 أ محل مختار جبار حي14  وسط مراد ديدوش  الدين نور  رمضان  .40
  الرابع      األول  عامة تغذية  أ 19 رقم نغيش حي  وسط مراد ديدوش  محمد  خناوي  .41
      الثاني    عامة تغذية  24 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فارس  سليماني  .42
      الثاني    عامة تغذية  54 رقم حسين دحدوح حي  وسط مراد ديدوش  رياض  مكيو  .43
  الرابع      األول  فواكه و خضر  27رقم مھيدي بن العربي حي  وسط مراد ديدوش  اليامنة  بركات  .44

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  العزيز عبد  ودار بن  .45
      الثاني    فواكه و خضر  39 رقم مھيدي بن

      الثاني    فواكه و خضر  91 رقم مھيدي بن العربي حي  وسط مراد ديدوش  نادية  قواوي  .46
  الرابع    الثاني    فواكه و خضر  210 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  منير  بوغرارة  .47
  الرابع  الثالث      فواكه و خضر  130 رقم مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  ابراھيم  بوفنزر  .48

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  بوبكر  عميرة  .49
      الثاني    فواكه و خضر  11 رقم مھيدي بن

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  سطو مراد ديدوش  المجيد عبد  حزمون  .50
      الثاني    فواكه و خضر  08 مھيديرقم بن

 العربي شارع والفواكه الخضر سوق  وسط مراد ديدوش  حسين  ديب  .51
        األول  فواكه و خضر  01 رقم مھيدي بن

    الثالث    األول  فواكه و خضر  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  الحميد عبد  بوشطيبات  .52
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      الثاني    مخبزة  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  فيصل  الھامل  .53
      الثاني    مخبزة  سعودي فركوس حي  وسط مراد ديدوش  مراد  قرفي  .54
        األول  مخبزة  ب 15 رقم سليمان بوزعباطة حي  وسط مراد ديدوش  اللطيف عبد  هللا جاب بن  .55
      الثاني    مخبزة  مھيد بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  يونس  غماري  .56
      الثاني    مغازة  10 رقم الرياض حي  وسط مراد ديدوش  سامية  جربوعة  .57
      الثاني    العمومي ھاتف  01 محل الزھور تجزئة  وسط مراد ديدوش  كريم  عون بن  .58
  الرابع    الثاني    العمومي ھاتف  ف 01  مھيدي بن العربي شارع  وسط مراد ديدوش  موسى  بولطيف  .59
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  1 محل الزھور تجزئة30  وسط مراد ديدوش  الدين عالء  بوعبلو  .60
      الثاني    عمومي ھاتف  نغيش حي  وسط مراد ديدوش  نوفل  وارث بن  .61
    الثالث   األول  عمومي ھاتف  01 محل الزھور تجزئة  وسط مراد ديدوش  كريم  عون بن  .62
    الثالث      كامل إطعام  33 رقم الياسمين تحصيص  الحجر واد منطقة  سمير  بوفاعة  .63

 محل 05 رقم عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  سعيد  ساحلي  .64
    الثالث      كامل إطعام  مكرر13 رقم

 محل 06 رقم عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  رياض  بوسبولة  .65
    الثالث      كامل إطعام  18 رقم

 103 رقم الحصة نرسيس تحصيص  الحجر واد منطقة  شعيب  بوشحم  .66
    الثالث      كامل إطعام  02 رقم محل

 المجموعة 59 رقم النرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  الصالح محمد  حشيش  .67
    الثالث      كامل إطعام  41 رقم الملكية

    الثالث      كامل إطعام  25 رقم 9 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  يمينة  قرواش  .68
    الثالث   األول  مشتقاته و للحليب ت ت  أ42 رقم عالوة دحدوح الشھيد حي  الحجر واد منطقة  خالد  بوالشحم  .69
  الرابع  الثالث  الثاني    مشتقاته و للحليب ت ت  47 رقم النرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  حفيظة  دويبي  .70
        األول  عامة تغذية  34 رقم 13 عمارة مسكن 260 حي  الحجر واد منطقة  الدين صدر  هللا جاب بن  .71
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ 52 رقم حصة الياسمين تجزئة  الحجر واد منطقة  أحسن  بوصبع  .72
      الثاني    عامة تغذية  أ محل 89 رقم أحمد عبودي حي  الحجر واد منطقة  خدير  صالح  .73
    الثالث   األول  عامة تغذية  أ 41 رقم النرجس تحصيص  الحجر دوا منطقة  الحليم عبد  قيوش  .74

  الحجر واد منطقة  ھارون  رمضان  .75
 مجموعة 43 قسم مسكن 200 حي

 جبار حي 07 محل 05 رقم ملكية
  مختار

  الرابع      األول  عامة تغذية



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
ة   - مراد_دیدوش - حامة بوزیاندارى�

 2018 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  التقسيم  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA   04/07/2018المؤرخ في  1821/2018القرار الوالئي رقم 	 	Page	4 

KC 

    الثالث    األول  عامة تغذية  17 رقم النرجس حي  الحجر واد منطقة  سليمان  بوحبيلة  .76
    الثالث    األول  عامة تغذية  102 رقم الحجر واد حي  الحجر واد منطقة  نوارة  طايق  .77
      الثاني    عامة تغذية  أحمد عبودي حي362  الحجر واد منطقة  منير  شريبط  .78
    الثالث   األول  عامة تغذية  أحمد ديعبو حي362  الحجر واد منطقة  مراد  شريبط  .79
      الثاني    عامة تغذية  40 رقم رابح قشي علي حي  الحجر واد منطقة  زھية  بوغرارة  .80
    الثالث    األول  عامة تغذية  رابح قشي علي حي362  الحجر واد منطقة  حمودي  عويش  .81

 النرسيس تحصيص 103 رقم الحصة  الحجر واد منطقة  الزھراء فاطمة  دغدغ  .82
        األول  عامة تغذية  3 رقم

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  6 رقم النرجس حي  الحجر واد منطقة  قرمية  هللا جاب بن  .83
    الثالث   األول  عامة تغذية  النرجس تجزئة41  الحجر واد منطقة  رياض  قھوال  .84
        األول  عامة تغذية  عمار بوثلجة حي أ37  الحجر واد منطقة  بوبكر  سنيغري  .85
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  عمار بوثلجة حي أ102  الحجر واد منطقة  جمال  قيوش  .86
        األول  عامة تغذية  عمار بوثلجة حي03  الحجر واد منطقة  مختار  ھقھوق  .87
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  34 رقم 13 عمارة مسكن 260 حي  الحجر واد منطقة  خالد  العايب  .88

 27 رقم 15 عمارة مسكن 210 حي  الحجر واد منطقة  كمال  الليل طير  .89
      الثاني    عامة تغذية  مكرر

    الثالث    األول  عامة تغذية  04 عمارة مسكن 210 حي 12  الحجر واد منطقة  الصديق  فياللي  .90
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  فوضيل دليمي حي40  الحجر واد منطقة  جمال  دياب بن  .91
        األول  عامة تغذية  فوضيل دليمي حي23  الحجر واد منطقة  الدين نصر  جامع  .92
  الرابع    الثاني    جزار  النرجس تحصيص  الحجر واد منطقة  خالد  قيوش  .93
    الثالث  الثاني    جزار  مكرر 19 الحجر واد حي  الحجر واد منطقة  بشير  فريوخ  .94
  الرابع    الثاني    جزار  83 رثم ب محل نارسيس تجزئة  الحجر واد منطقة  أسامة  زروقي  .95
    الثالث    األول  مخبزة  النرجس حي ج76  الحجر واد منطقة  نذير  سريك  .96
  الرابع      األول  مخبزة  مھيدي بن العربي شارع  الحجر واد منطقة  خليل  سالم بن  .97
  الرابع    الثاني    مخبزة  رابح قشي علي حي  الحجر واد منطقة  عباس  بوالريوش  .98
  الرابع     األول  مخبزة  51 رقم عالوة دحدوح حي  الحجر واد منطقة  لطفي  بوكبوس  .99

  الرابع  الثالث  الثاني    مخبزة  النرجس حي  الحجر واد منطقة  عباس  بريوش  .100
        األول  مخبزة  23 رقم حسين دحدوح حي  الحجر واد منطقة  حسين  بوطبالة  .101

 


