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 2019عيـــــــــد األضحـــــــى المبــــــــارك لسنــــــــة 

هيليوبوليس: دائرة

العنـــــــــــــــوانإســــم ولقــب التاجــــر النشــــاطالبلديــــة

01 محل02تحصيص هيليوبوليس رشيد فكاري

حي بولحفة عبد الحميدفكاري علي

46نهج بن بروق حسين رقم بن طبولة عبد الغاني

81 رقم02تحصيص هيليوبوليس سعايدية رضا

02 مدخل 05 ع 118حي قريستي محمد رقم خالدي آسيا

شارع بن بروق حسينقريشي عمار

حي مصمودي صالحعريفي محمد

حي بولحفة عبد الحميدكحول هشام

حي بودور عبد الكريمعوامري صبرينة

59 حي فرج هللا بشير 02تحصيص بوشارب رياض

03 محل رقم 57 رقم 02تحصيص هيليوبوليس سعايدية يزيد

08نهج بن بروق حسين رقم خزناجي علي

02 محل رقم 246 رقم 02تحصيص هيليوبوليس زيدان نجاة

05 درج 05 مسكن ع 70/700حي دغمان روبيلة

02 تحصيص هيليوبوليس رقم 270عبودي سامية

 أ24شارع حيلول محمد رقم مرشلة عمار

حي محمد خميستي  هيليوبوليسبودودة فيصل

حي بودور عبد الكريمغمراني السعيد

 ب20حي أحمد زمولي رقم بوقطوش فريد

 بهيليوبوليس11حي أحمد زمولي رقم درابلة عمار

 هيليوبولس04 رقم 01 مسكن ع 100حي بتيتي مبروك

حي مصمودي صالحوارث رضوان

 ب41 رقم 613شارع بودودة أحمد رقم بوخالفة رابح

24حي عياد لخضر رقم خالد عبد القادر

59 حي فرج هللا رقم 2تحصيص هيليوبوليس بوشارب رياض

21الطريق الوطني الرئيسيفتوحي عبد القادرمخابــــز

 الفجوج02 مسكن ع 40/800حي مخالفة نورة

حي بوذراع عمرشرايطية سمير

80الطريق الوطني محل رقم غجاتي حسان

19حي بودور اسماعيل رقم بولحفة زهية

حي تباني السبتيخرشيش عبد الكريم

 الفجوج01حي تباني السبتي رقم بريكي وليد

حي تباني السبتي الفجوجبودور حمزة

حي اإلستقبالطلحي رابح

20قرية كنيرمان سابقا تعمل رقم مجالدي فوزي

13 رقم 1960 ديسمبر 11حي خالدي مهدي

حي تباني السبتي الفجوجثغري زهرة

 الفجوج04 مسكن ع 500حي بويدة وسيلة

حي محمداتني علي الفجوجسواقي حكيمة

 نهج رابح زروال02التحصيص رقم بودراس حسينمخابــــز

حي عنابي الطاهرسالطنية عزيز

هيليوبوليس

مخابـــــــز

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه

الفجـــوج

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه

بوعاتي محمود

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه



01تحصيص رقم قايدي نور الدين

16شارع زروال رابح رقم بن عربية عبد العزيز

 بوعاتي محمود30شارع بومهرة أحمد بورغدة حمزة

شارع رابح زروالبوعاتي حميد

الطريق الوطني  بوعاتي محمودبويدة فتحي

37شارع زروال رابح رقم فراق سعاد

01 رقم 02تحصيص رقم زعالني مسعود

شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمودبن عربية مليك

 شارع المكافحين بلدية بوعاتي محمود41بوناب صليحة

شارع األمير عبد القادر بوعاتي محمودسالوي حميد

شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمودفتيسي نادية

بوعاتي محمود

مواد غذائية عامة، 

خضر وفواكه


