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 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األالمداومين لمواد الغذائيةقائمة تجار ا

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 الثاني األول واليوم  بلدية لخزارة 151حي كاف سيدي إبراهيمرقم  براغثة صالح 01

 اليوم األول والثاني حي كاف سيدي إبراهيم بلدية لخزارة حمزة بوحرارة 02

بلدية لخزارة 01محل  27تحصيص رابح فيصلي رقم  زويدي رضوان  03  الثانياألول واليوم  

 الثانياألول واليوم  حي زوازو بلدية لخزارة قرقاح نبيل 04

بلدية لخزارة 15تحصيص رابح فيصلي رقم  بن حميدة العيد 05  الثانياألول واليوم  

بلدية لخزارة 01حي صيود محمد محل رقم بوذراع الصادق 06  الثانياألول واليوم  

 اليوم األول والثاني تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارة 30 بداوي رضا 07

لخزارةحي حناشي أحمد بلدية  مسيود أحمد 08  اليوم األول والثاني 

بلدية لخزارة 02محمد رقم  حي نحينح بن حميدة زهير 09 الثانياألول واليوم    

بلدية لخزارة 08تحصيص لخزارة رقم  بخوش كريم 10 الثانياألول واليوم    

لخزارة 1954شارع اول نوفمبر  مناصرية نبيل 11 الثانياألول واليوم    

الثانياألول واليوم  تحصيص رابح فيصلي بلدية لخزارة عز الدينبن حميدة  12  

لخزارة 04تحصيص رقم  شكروب ياسين 13 الثانياألول واليوم    

لخزارةحي حناشي أحمد بلدية  شريط نور الدين 14 الثانياألول واليوم    

لخزارة 1954شارع اول نوفمبر  ز الدينهوام ع 15 الثانياألول واليوم    

بلدية لخزارة 01حي صيود محمد محل رقم  بوشعير رابح 16 الثانياألول واليوم    

لخزارةحي حناشي أحمد بلدية  بخوش عمار 17 الثانياألول واليوم    

لخزارة 1954شارع اول نوفمبر  بوعزيز عبد الرحمان 18  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول والثاني تحصيص لخزارة  بلديةلخزارة بوطغان وليد 19

 
 

 قائمة الخبازين المداومين 
 

 

 

 

 بوحشانة : بلدية -2
 

 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األالمداومين لمواد الغذائيةقائمة تجار ا

 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول  حي نحينح محمد بلدية لخزارة عواطي مهدي 01

 اليوم الثاني تحصيص رابح فيصليبلدية لخزارة فتوحي عبد القادر 02

 ةأيام المداوم العنوان التجاري اسم التاجرلقب و  الرقم

 اليوم األول والثاني بلدية بوحشانة بوعافية صالح 01

 اليوم األول والثاني بلدية بوحشانة زعايمية حورية 02

 اليوم األول والثاني بلدية بوحشانة عاسلة الصادق 03

 اليوم األول والثاني بلدية بوحشانة صالحبوعافية  04

 اليوم األول والثاني بلدية بوحشانة رفيعةقرقب  05

 اليوم األول والثاني بلدية بوحشانة بوعافية عبد الرحمان 06



 لخضر والفواكهقائمة تجار التجزئة ل
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 2018المبارك لسنة  ضحىخالل أيام عطلة عيد األ المداومينلمواد الغذائية قائمة تجار ا

 
 بيع قارورات غاز البوتانقائمة تجار 

 
 قائمة تجار المياه المعدنية

 

 
 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني بلدية لخزارة عباس محمد العيد 01

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني عين صندلبلدية  صالحعفايفية  01

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندلمرست لمحلة  سكاكمية عالوة 02

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندل عين السودة فاضل سليم 03

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندل عين السودة فراقة الوردي 04

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندل سبع عيون مرابط ناصر 05

 ةأيام المداوم التجاريالعنوان  لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني بلدية عين صندلمرست لمحلة  بن سديرة عباس 01

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

ش.ذ.م.مالنتاج المياه المعدنية  01
 أحمد ظافري

 والثانياليوم األول  عين السودة بلدية عين صندل


