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  الرابع  الثالث  الثاني    سريع إطعام  693 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  امال  طيلب  .1
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  246 رقم الوحش جبل تحصيص  الوحش جبل تحصيص  صالح  شنانف  .2
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  ب 96 رقم محل الزيادية حي  الوحش جبل تحصيص  فريد  بوقزيوة  .3
  الرابع  الثالث  الثاني    كامل إطعام  05 رقم أ عمارة 1961 ديسمبر 11 حي  الوحش جبل تحصيص  السعيد  قشي  .4
  الرابع  الثالث      كامل إطعام  18 رقم الوحش جبل/ 12/ 11 حي  الوحش جبل تحصيص  الدين عز  شروانة  .5
      الثاني  األول  اللحوم ت ت  ج 371 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  عزيزة  صياد  .6
  الرابع  الثالث  الثاني    للتبغ بالتجزئة تجارة  الوحش جبل تجزئة 755  الوحش جبل تحصيص  حمودي  بوخالفة  .7
  الرابع  الثالث    األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  ب 930 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  يوسف  عابد  .8
 98 قسم 932 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  عادل  شايب  .9

    الثالث  الثاني  األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  23 مجموعة
    الثالث    األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  أ 243 رقم محل  الوحش جبل تحصيص  شافية  جابر  .10
 عمارة مسكن 494 الوحش جبل حي 49  الوحش جبل تحصيص  حمزة  عابد  .11

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  37
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ323 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  أحمد  بديو  .12
    الثالث    األول  عامة تغذية  205 رقم  الوحش جبل تحصيص  عادل  صنديف  .13
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  202 رقم الوحش جبل تجزئة  الوحش جبل تحصيص  زيدان  تيطر  .14
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  417 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  جمال  بوعكيرة  .15
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  758 الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  عزيزة  حنيش بن  .16
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  ب 65 رقم الوحش جبل طريق  الوحش جبل تحصيص  الرحمان عبد  أودينة  .17
 جبل 46 رقم 36 عمارة CNEP حي  الوحش جبل تحصيص  آسيا  طاوطاو  .18

    الثالث    األول  عامة تغذية  الوحش
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ 694 رقم الوحش جبل/ 12/ 11 حي  الوحش جبل تحصيص  لمين محمد  حلحال سعدة  .19
 رقم 98 قسم 685 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  حنان  بوعكيرة زوجة مشري بن  .20

  الرابع  الثالث  الثاني  األول  عامة تغذية  52
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  ب 85 رقم  الوحش جبل تحصيص  خليفة  مولف  .21
    الثالث    األول  عامة تغذية  439 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  أسامة  العجابي  .22
  الرابع    الثاني    الحلويات و الخبز صناعة  89 رقم  الوحش جبل تحصيص  المجيد عبد محمد  عماري  .23
          مخبزة  03 رقم الوحش جبل طريق بكليلي أرض  الوحش جبل تحصيص  الكريم عبد  العشي  .24
    الثالث  الثاني  األول  مخبزة  246 رقم الوحش جبل تحصيص  الوحش جبل تحصيص  الغاني عبد  حمالوي  .25
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    الثالث    األول  مخبزة  321 رقم الوحش جبل تحصيص  الوحش جبل تحصيص  لزھر  عاشوري  .26
    الثالث  الثاني    مغازة  03 رقم محل 128 رقم  الوحش جبل تحصيص  فارس  ميالط  .27
    الثالث    األول  مقھى  83 رقم  الوحش جبل تحصيص  هللا عبد  حمد سي بن  .28
  الرابع  الثالث  الثاني    مقھى  685 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  صالح  بوعكيرة  .29
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  359 رقم الوحش جبل تحصيص  الوحش جبل تحصيص  الوھاب عبد  غضاب  .30
  الرابع  الثالث  الثاني  األول  مقھى  أ 691 رقم محل الوحش جبل تحصيص  الوحش جبل تحصيص  جمال  دني  .31
    الثالث  الثاني  األول  مقھى  47 رقم محل 37 عمارة الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  سامي اسكندر  شريف بن  .32
    الثالث  الثاني    مقھى  الوحش جبل طريق  الوحش جبل تحصيص  الزيتونة مقھي  تضامن شركة  .33
    الثالث    األول  وراقة مكتبة  سي 56 رقم الوحش جبل حي  الوحش جبل تحصيص  محمد  أودينة  .34
  الرابع  الثالث  الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  04 رقم أ عمارة 1961 ديسمبر 11 حي  1960 ديسمبر 11 حي  رامي محمد  فنور  .35
  الرابع  الثالث  الثاني    قصابة  الوحش جبل 02 رقم أ عمارة  1960 ديسمبر 11 حي  جعفر  بوعشة  .36
  الرابع        سريع إطعام  ق أ نھج ج 1 رقم  الزيادية حي  مراد  حسنة بن  .37
    الثالث  الثاني    سريع إطعام  10 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  الدين صالح  بنون  .38
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  01 رقم أ نھج  الزيادية حي  احمد  بوعريوة  .39
      الثاني    كامل إطعام  الزيادية حي ب 87  الزيادية حي  عمار  بورزاز  .40
  الرابع    الثاني    المھاتفة لعتاد ت ت  ب محل البلدي الزيادية حي02  الزيادية حي  نبيل  سدراتي  .41
    الثالث  الثاني    للعقاقير بالتجزئة تجارة  ب 12 رقم البلدي الزيادية حي  الزيادية حي  أسامة  عياش  .42
    الثالث  الثاني    النقال الھاتف رصيد تعبئة  01 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  أحمد  خالف  .43
  الرابع  الثالث      النقال الھاتف رصيد تعبئة  ث 29 رقم ب نھج الزيادية حي  الزيادية حي  الدين سيف  نابتي  .44
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  ت 23 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  السعيد  جحا  .45
  الرابع  الثالث  الثاني    عامة تغذية  01 رقم أ نھج  الزيادية حي  محمد  خلفاوي  .46
    الثالث    األول  عامة تغذية  72 رقم الزيادة حي  الزيادية حي  محمد  البيض  .47
    الثالث    األول  عامة تغذية  11 رقم الزيادية سوق  الزيادية حي  سفيان  عبادي  .48
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 مدخل 01 س عمارة 06  الزيادية حي  رضوان  بودن  .49
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  الزيادية حي 15  الزيادية حي  حليم  بوجردة  .50
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  المغطاة السوق خلف  الزيادية حي  فؤاد  عيشور  .51
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  28 رقم أ نھج  الزيادية حي  مراد  قرابسي  .52
  الرابع        حلويات  97 رقم الزيادية البلدي حي  الزيادية حي  توفيق  مھاجري  .53
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  الرابع  الثالث  الثاني    قصابة  ج 57 رقم  الزيادية حي  القادر عبد  دريدي  .54
    الثالث    األول  مخبزة  112 رقم  الزيادية حي  الدين محي  بوحالسة  .55
  الرابع    الثاني    مقھى  95 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  الدين عز  العلواتني  .56
    الثالث    األول  مقھى  15 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  يمينة  سيطة أحمد  .57
  الرابع  الثالث      مقھى  المغطاة السوق  19  الزيادية حي  عمار  بولكحال  .58
  الرابع    الثاني    مقھى  05 رقم الوحش جبل طريق  الزيادية حي  عيسى  باليزي  .59
  الرابع    الثاني    مقھى  الوحش جبل طريق 03 رقم  الزيادية حي  رضا محمد  بوزيان  .60
    الثالث  الثاني    مقھى  ب 28 رقم  الزيادية حي  بالل  حميدة  .61
    الثالث  الثاني    وراقة مكتبة  ب 28 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  محمد  عابد  .62
  الرابع    الثاني    وراقة مكتبة  62 رقم الزيادية حي  الزيادية حي  أحمد  تواتي  .63
    الثالث  الثاني    عمومي ھاتف  73 رقم  الزيادية حي  السعيد محمد  نعناع  .64
    الثالث      سريع إطعام  371رقم  الوحش جبل حي  اللطيف عبد  شروانة  .65
  الرابع  الثالث  الثاني    سريع إطعام  أ محل683 رقم  الوحش جبل حي  وحيدة  بودليو مناصرة  .66
    الثالث    األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  ج 86 رقم  الوحش جبل حي  العالي عبد  الشيخ بن  .67
    الثالث      النقال الھاتف رصيد تعبئة  ب 75 رقم 1960 ديسمبر 11 حي  الوحش جبل حي  براھيم  سحمدي بن  .68
    الثالث    األول  النقال الھاتف رصيد تعبئة  1961 ديسمبر 11 الوحش جبل حي130  الوحش جبل حي  حمزة  خلفاوي  .69
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  أ621 رقم  الوحش جبل حي  ھاني  نابتي  .70
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  87 رقم  الوحش جبل حي  الخالق عبد  بلحرش  .71
  الرابع      األول  عامة تغذية  82 رقم  الوحش جبل حي  الدين صالح  نوار بن  .72
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  245 رقم  الوحش جبل حي  الدين خير  جبير بو  .73
    الثالث    األول  عامة تغذية  46 رقم  الوحش جبل حي  الدين نور  بليلي  .74
    الثالث    األول  عامة تغذية  931 رقم  الوحش جبل حي  لطفي  تركي  .75
[  عمارة إ ت و ص مسكن 32 مشروع  الوحش جبل حي  الياس  بوترعة  .76

  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 مدخل
      الثاني  األول  قصابة  404 رقم أرضية حصة  الوحش جبل حي  الحفيظ عبد  ركاب  .77
  الرابع    الثاني    مخبزة  208 رقم  الوحش جبل حي  العزيز عبد  عميرش  .78
  الرابع    الثاني    مقھى  370 رقم  الوحش جبل حي  أيمن  كوة  .79
  الرابع    الثاني    مقھى  ب محل 71 رقم  الوحش جبل حي  عدنان  سالمي  .80



         مديرية التجارة لوالية قسنطينة
ة قسنطينة  الزیادیة المندوبیة البلدیة دارى	

 2018 األضحىالتجــار المعنيـــون بمناوبـــة عيد 
 

  أيام المناوبة  النشاط  العنوان  التقسيم/الشارع/الحي  سماإل   اللقب    الترتيب
 

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

KC 

    الثالث    األول  مقھى  14 رقم 17 عمارة إ ت و ص  الوحش جبل حي  لمين محمد  قويسم  .81
    الثالث    األول  مقھى  124 حصة الوحش جبل طريق  الوحش جبل حي  سليمان  زرمان  .82
  الرابع  الثالث      سريع إطعام  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  السعيد  طاجين  .83
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  1003 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  احسن  بوشويط  .84
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  02 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  سفيان  دادة بن  .85
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  42 رقم 1005عمارة  يوسف سيدي ساقية حي  لخضر  نبيل  .86
      الثاني  األول  عامة تغذية  أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  عبدالحميد  بوحوش  .87
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  1562/1003 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  المجيد عبد  عينين  .88
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  03 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  الدين جمال  بلخميس  .89
    الثالث  الثاني    ودواجن لحوم  يوسف سيدي ساقية حي  يوسف سيدي ساقية حي  الدين صالح  بومليط  .90
    الثالث    األول  مخبزة  03 رقم  يوسف سيدي ساقية حي  أحمد  بلخميس  .91
  الرابع    الثاني    مخبزة  01 رقم أحصة محل  يوسف سيدي ساقية حي  ھشام  بوبحة  .92
  الرابع    الثاني    مقھى  04 رقم أ حصة  يوسف سيدي ساقية حي  أحمد  طاجين  .93
  الرابع    الثاني    عمومي ھاتف  04 رقم أ محل  يوسف سيدي ساقية حي  سفيان  عبيد  .94
  الرابع  الثالث      عامة تغذية  02 رقم 87  سركينة حي  صالح  بوريو  .95
      الثاني  األول  عامة تغذية  ب 119 رقم م مجمع 08  سركينة حي  رفيق حمزة  بوربيع  .96
    الثالث    األول  عامة تغذية  04 عمارة مسكن 0384 رقم  سركينة حي  أحمد  خالدي  .97
    الثالث  الثاني    عامة تغذية  111 رقم ل مجموعة ب جزء 02  سركينة حي  سمير  جغلود  .98
    الثالث    األول  عامة تغذية  ب الجزء ج مجمع الثاني الشطر ب 77  سركينة حي  الدين سيف  دعاس  .99

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  أ145 رقم ق مجموعة 02 تحصيص  سركينة حي  الطيب  بلقماري  .100
 الثاني الشطر سركينة تجزئة ب142  سركينة حي  حسين  عليوش  .101

    الثالث  الثاني    عامة تغذية  ا مجمع
  الرابع    الثاني    عامة تغذية  04 عمارة مسكن 84 04 رقم  سركينة حي  الشريف  حافظ بن  .102
        األول  مخبزة  الشطر 159 رقم 02  سركينة حي  عزيزة  ليتيم  .103
      الثاني  األول  مقھى  125 رقم ب مسكن 02  سركينة حي  مسيكة  ظريفة  .104
      الثاني  األول  عمومي ھاتف  121 حصة 02 رقم سركينة  تحصيص  سركينة حي  عاطف  بلعكرون  .105

 


