
         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
 - القطاع الجغرافي األول - زیغود یوسفدائرة 

 2018 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الحي  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA   04/07/2018المؤرخ في  1821/2018القرار الوالئي رقم 	 Page	1 
	

KC 

    الثالث      إطعام  البنزين محطة مقابل  03 رقم الوطني الطريق  حمزة  بوساعة  .1
    الثالث      إطعام    03 رقم الوطني الطريق  بولنوار  سراي  .2
  الرابع    الثاني    مقھى    03 رقم الوطني الطريق  مسعودة  بولبصير  .3
      الثاني    فواكه و خضر  العدالة طريق  الوطني النھج  سليم  ميلي  .4
      الثاني    دواجن و لحوم  02 رقم محل 24 رقم  الوطني النھج  صالح  جامع بن  .5
      الثاني  األول  عامة تغذية    عالوة سوالمي  الدين عالء  محسني  .6
    الثالث    األول  مخبزة حرفي  04رقم  عالوة سوالمي  حسام  فطيمي  .7
      الثاني    مرطبات و حلويات  A08:رقم  عالوة سوالمي  خالد  بوساعة  .8
    الثالث      سريع إطعام  مكرر ب 232:رقم  االستقالل شارع  محمد  بوعنابة  .9

  الرابع    الثاني    الخبز إيداع    االستقالل شارع  غنية  لحرش بن  .10
  الرابع    الثاني    الخبز إيداع    االستقالل شارع  فخرالدين  ماضوي  .11
  الرابع    الثاني    عامة تغذية    االستقالل شارع  بوبكر  حمادة بن  .12
    الثالث    األول  عامة تغذية  01 رقم  االستقالل شارع  لرؤفا عبد  عليوش  .13
    الثالث      مرطبات و حلويات    االستقالل شارع  عادل  عليوات  .14
    الثالث    األول  الخبز صناعة  22 رقم  االستقالل شارع  نبيل  بولبطينة  .15
      الثاني    دواجن و لحوم  25 رقم  االستقالل شارع  حسين  بودفة  .16
      الثاني    دواجن و لحوم  02 رقم محل 01 سي رقم  االستقالل شارع  موسى  بارودي  .17
      الثاني    دواجن و لحوم  14 رقم  االستقالل شارع  كمال  خنطول  .18
          بزةمخ  ج ، ب ، أ 5 سي رقم  االستقالل شارع  يوسف  زغيني  .19
    الثالث    األول  مقھى  03 رقم  االستقالل شارع  فضيل  منيقر  .20
  الرابع    الثاني    مقھى  03 رقم  االستقالل شارع  خديجة  شوالب  .21
  الرابع    الثاني    مقھى  03 رقم  االستقالل شارع  امحمد  بولقرون  .22
    الثالث    األول  مقھى    االستقالل شارع  علي  سداح  .23
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  18 رقم  االستقالل شارع  طارق  بوطبة  .24
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  حيان بن جابر متقنة قرب  كشك  االستقالل شارع  حورية  عياش  .25
    الثالث    األول  وراقة مكتبة    اللاالستق شارع  حسين  بوطاقة  .26
  الرابع      األول  وراقة مكتبة    االستقالل شارع  عادل  بلموكر  .27
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  38:رقم محل  االستقالل شارع  خالد  بوعيشي  .28



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
 - القطاع الجغرافي األول - زیغود یوسفدائرة 

 2018 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الحي  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA   04/07/2018المؤرخ في  1821/2018القرار الوالئي رقم 	 Page	2 
	

KC 

    الثالث  الثاني    سوبيرات  ب01:رقم محل  الصالح محمد معلم شارع  حمزة  طالبي  .29
 


