
         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
 - التاسعالقطاع الجغرافي  - دائرة الخروب

 2017 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  الحي  اإلسم   اللقب    الترتيب
 

DCCONSTANTINE.GOV.DZ   09/07/2017المؤرخ في  1302/2017القرار الوالئي رقم 	 Page	1 
	

KC 

 55 القرزي السكني المجمع القراح تحصيص  رحمون اوالد بلدية  الزھراء فطيمة  دبيح دمان  .1
  الثالث      سريع إطعام  25 ب رقم قطعة

  الثالث      سريع إطعام  محطة  رحمون اوالد بلدية  محمد  طقيق  .2
  الثالث      كامل إطعام  ب 23 رقم قطعة 55 القراح تجزئة  رحمون اوالد بلدية  الطيب  قاسمي  .3
    الثاني    العامة للتغذية بالجملة تجارة  الرياض تجزئة  رحمون اوالد بلدية  عادل  مصطفاوي  .4
    الثاني األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  01 رقم محل أ 53 رقم قطعة 55 القراح  رحمون اوالد بلدية  اإلساللم نور  كاكا  .5
    الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  قسنطينة  رحمون اوالد بلدية  حمزة  حليمي  .6
    الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  الجمبل المنظر تجزئة  رحمون اوالد بلدية  أمير  حمودي  .7
 83 رقم 93 قسم القراح قطعة 55 تحصيص  رحمون اوالد بلدية  فارس  غضبان  .8

    الثاني  األول  عامة تغذية  ج

 ب 54 رقم 56 قطعة الفردي السكني المجمع  رحمون اوالد بلدية  لطفي  حمودي  .9
      األول  عامة تغذية  القرزي

      األول  عامة تغذية  الجميل المنظر تحصيص  رحمون اوالد بلدية  حاتم  زعامطة  .10
      األول  عامة تغذية  القرزي صاولة حي 23  رحمون اوالد بلدية  صابر  صاولة  .11
      األول  عامة تغذية  قسنطينة محطة  رحمون اوالد بلدية  مسعود  العايب  .12
    الثاني األول  عامة تغذية  الجميل المنظر تجزئة 61  رحمون اوالد بلدية  فاتح  غميض  .13
      األول  عامة تغذية  القراج 03 الوطني الطريق  رحمون اوالد بلدية  مصطفى  عيادي  .14
    الثاني    عامة تغذية  83 رقم 85 قطعة القرزي السكني المجمع  رحمون اوالد بلدية  ھشام  سالمي  .15
    الثاني    عامة تغذية  الجميل المنظر ب 16 رقم محل  رحمون اوالد بلدية  حورية  ثليجان  .16
    الثاني    عامة تغذية  القرزي 34 صاولة حي  رحمون اوالد بلدية  حمزة  بارش  .17
    الثاني    عامة تغذية  القراح بوعصيدة حي  رحمون اوالد بلدية  العربي محمد  رباعة  .18
    الثاني    عامة تغذية  محطة  رحمون اوالد بلدية  الدين نصر  درويش  .19
    الثاني    عامة تغذية  القرزي الوطني الطريق 03 القراح قرية  رحمون اوالد بلدية  فتيحة  غضاب  .20
    الثاني  األول  خدمات و بنزين محطة  القـــراح  رحمون اوالد بلدية  إبراھيم  شيھب  .21
    الثاني  األول  مخبزة  القراح 03 رقم الوطني الطريق  رحمون اوالد بلدية  فارس  غرنوق  .22
    الثاني  األول  مخبزة  قطعة 85 تحصيص  رحمون اوالد بلدية  سفيان  غضبان  .23
    الثاني األول  مخبزة  15 رقم قطعة 85 تحصيص  رحمون اوالد بلدية  الرحيم عبد  جلي  .24
    الثاني    مخبزة  القراح ث 75 رقم الرياض تحصيص  رحمون اوالد بلدية  فيصل  حمودي  .25
    الثاني  األول  مغازة  67 رقم الجميل المنظر تحصيص  رحمون اوالد بلدية  الدين نصر  فوغالي  .26
    الثاني  األول  مغازة  55 قطعة القراح حي  رحمون اوالد بلدية  ميلود  بوغرارة  .27
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    الثاني    مغازة  محطة  رحمون اوالد بلدية  كمال  زعامطة  .28
    الثاني األول  مقھى  المحطة  رحمون اوالد بلدية  الربيع  حمودي  .29
      األول  مقھى  القرزي 03 الوطني الطريق  رحمون اوالد بلدية  مليكة  غرنوق  .30
    الثاني  األول  مقھى  قطعة 55 حي  رحمون اوالد بلدية  العربي محمد  سعادة بن  .31
    الثاني  األول  مقھى  القرزي صاولة حي  رحمون اوالد بلدية  أحمد  صاولة  .32
    الثاني  األول  وراقة مكتبة  18 رقم بوحصيدة تحصيص  رحمون اوالد بلدية  اسكندر  السعيد بن  .33
 55 القرزي السكني المجمع القراح تحصيص  رحمون اوالد بلدية  حكيم  غرنوق  .34

    الثاني  األول  عمومي ھاتف  25 ب رقم قطعة

      األول  عمومي ھاتف  50 رقم الجميل المنظر حي  رحمون اوالد بلدية  لقمان  محسن  .35
 


