
 دائرة هيليوبوليس
 هيليوبوليس:  بلدية -1

 2018عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين خالل أيام عطلة 

 الرقم لقب و اسم التاجر العنوان التجاري أيام المداومة

32حي عياد لخضر عمارة أ رقم  اليوم األول  01 توبي احسن 

59حي فرج هللا رقم  2تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  02 بوشارب رياض 

 03 بودودة فيصل شارع محمد خميستي اليوم الثاني

 04 عيساني الطيب نهج بن بروق حسين اليوم األول والثاني

الثانياليوم األول و  05 بلحواس عماد حي بولحفة عبد الحميد 

 06 عريفي محمد حي بن زعيم اليوم األول

 07 كحول هشام حي بولحفة عبد الحميد اليوم الثاني

 08 كمال أوذيني شارع بن بروق حسين اليوم األول

 09 حياهم حسين حي بودور عبد الكريم اليوم الثاني

 10 حمادي بوشمال شارع بوجرود الشريف اليوم الثاني

 11 بن هارون يوسف حي بن سليم عبد المجيد اليوم الثاني

08نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني  12 خزناجي علي 

حي بن زعيم هيليوبوليس 31 اليوم الثاني  13 بومعالي عبد الغاني 

01حي مصمودي صالح رقم  اليوم الثاني  14 غريبي عبد الكريم 

هيليوبوليس 10شارع هميسي السبتي رقم  اليوم الثاني  15 بن قيراط صالح 

 16 مانع الطيب حي كحل الراس محمد العربي اليوم الثاني

02مدخل  05ع  118محمد رقم  حي قريستي اليوم األول  17 خالدي اسيا 

 18 بوشينة نصيرة حي فرج هللا بشير هيلوبوليس اليوم الثاني

81رقم  02تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  19 سعايدية رضا 

03رقم  57رقم  02تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  20 سعايدية يزيد 

ب 20حي أحمد زمولي رقم  اليوم الثاني  21 بوقطوش فريد 

بهيليوبوليس 11حي أحمد زمولي رقم  اليوم الثاني  22 درابلة عمار 

هيليوبولس 04رقم  01مسكن ع  100حي  اليوم الثاني  23 بختي مبروك 

 24 نزار جمعة 24حي أحمد زمولي اليوم الثاني

هيليوبوليس 38حي مصمودي  صالح رقم  اليوم الثاني  25 طبايبية سليم 

 26 نحال فارس هيليوبوليس األولاليوم 

هيليوبوليس 503حي أحمد زمولي رقم  اليوم األول  27 كردوسي فوزي 

هيليوبوليس 51حي فرج هللا بشير رقم  اليوم الثاني  28 بوشكري حمدي 

02حي فرج هللا بشير تحصيص رقم  اليوم األول  29 رحال رجاء 

02محل رقم  246رقم  02 تحصيص هيليوبليس اليوم األول  30 زيدان نجاة 

02رقم 01مسكن عمارة 40/800حي  اليوم األول  31 حيمر حكيم 

01حي أحمد زمولي رقم  اليوم األول  32 سالمي عبد الرحمان 

 33 وارث رضوان حي مصمودي صالح اليوم الثاني

03محل رقم  109نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني  34 مهيرة عمار 

08نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني  35 هميسي علي 

08نهج بن بروق حسين رقم  اليوم الثاني  36 دريدي رمزي 



 37 سعايدية محمد الصالح حي بودور عبد الكريم اليوم األول

01محل رقم  27شارع محمد خميستي رقم  اليوم الثاني  38 بن جرور رضوان 

01رقم مسكن ع ب  100حي  اليوم الثاني  39 شويعل لطفي 

هيليوبوليس حي أحمد زمولي اليوم االول و الثاني  40 تيفوراق جميلة 

هيليوبوليس حي أحمد زمولي اليوم الثاني  41 غمراني أمينة 

 
 قائمة تجار التجزئة للخضر والفواكه 

 
 قائمة الخبازين 

 الرقم لقب و اسم التاجر العنوان التجاري أيام المداومة

01محل 02تحصيص هيليوبوليس  اليوم األول  01 رشيد فكاري 

 02 فكاري علي حي بولحفة عبد الحميد اليوم األول

 03 بوشالغم يوسف حي أحمد زمولي اليوم الثاني

 04 دغامنة توفيق G 14حي أحمد زمولي رقم  اليوم األول والثاني

 
 قائمة المطاحن

 الرقم لقب و اسم التاجر العنوان التجاري أيام المداومة

 01 مطحنة حابيبو بلدية هيليوبوليس "قرية أوالد علي" اليوم األول والثاني

 
 
 الفجوج : بلدية -2

 2018خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك لسنة قائمة تجار المواد الغذائية المداومين 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني حي تباني السبتي فرشيشي عبد الكريم 01

01حي تباني السبتي محل رقم  بريكي وليد 02  اليوم األول والثاني 

01حي تباني السبتي محل رقم  بريكي وليد 03  اليوم األول والثاني 

80الطريق الوطني محل رقم  غجاتي حسان 04  اليوم األول والثاني 

19حي بودور اسماعيل رقم  بولحفة زهية 05  اليوم األول و الثاني 

 اليوم األول و الثاني الطريق الوطني الفجوج تغري الزهرة 06

29حي بوذراع عمر رقم  بوبكربن عاشور  07  اليوم األول و الثاني 

 اليوم الثاني حي بوذراع عمر طلحي فريد 08

أ04مسكن عمارة  50حي  بويدة وسيلة 09 FNBS اليوم األول 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 حي شارع حياهم عاشور دغامنة أنيسة 01
 اليوم الثاني

 



 اليوم األول و الثاني حي اإلستقبال طلحي رابح 10

20قرية كنيرمان سابقا تعمل رقم  مجالدي فوزي 11  اليوم الثاني 

13رقم  1960ديسمبر  11حي  خالدي مهدي 12  اليوم األول 

 اليوم األول و الثاني  02حي تباني السبتي محل رقم  تغري زهرة 13

06مسكن تساهمي رقم  20حي  سيساوي هارون 14  اليوم الثاني 

 اليوم األول و الثاني حي محمداتني علي سواقي حكيمة 15

 اليوم األول و الثاني الطريق الوطني الفجوج تغري الزهرة 16

 
 قائمة الخبازين

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

الطريق الوطني الرئيسي 21 فتوحي عبد القادر 01  اليوم الثاني 

 بريكي عبد القادر 02
التعاونية العقارية السالم حي أول 

 نوفمبر 
 اليوم األول

 

 قائمة محطات الخدمات

 
 قائمة المطاحن المداومين

 

 
 قائمة الملبنات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةالمداومأيام   الرقم لقب و اسم التاجر العنوان التجاري 

 01 موادنة حليم المنطقة الصناعية اليوم األول والثاني

ةأيام المداوم  الرقم لقب و اسم التاجر العنوان التجاري 

 01 مطحنة عبيدي كريم بلدية الفجوج اليوم األول والثاني

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني بلدية الفجوج ش ذ م م بني فوغال 01

 اليوم األول والثاني بلدية الفجوج ش ذ م م الصافية 02



 بوعاتي محمود : بلدية -3
 2018لسنة خالل أيام عطلة عيد الفطر المبارك المداومين لمواد الغذائيةقائمة تجار ا

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم الثاني شارع زروال رابح بوعاتي حميد 01

 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود بوقطوش عمار 02

 اليوم األول والثاني شارع عنابي الطاهر حداد عمار 03

16شارع زروال رابح رقم  بن عربية عبد العزيز 04  اليوم األول 

01تحصيص رقم  قايدي نور الدين 05  اليوم الثاني 

03مسكن رقم  78حي  منيجل كمال 06  اليوم األول والثاني 

بوعاتي محمود 01محل رقم  02تحصيص  بازين أحمد 07  اليوم الثاني 

41شارع المكافحين رقم  سيساوي ناجي 08  اليوم الثاني 

37 شارع زروال رابح رقم فراق سعاد 09  اليوم األول 

01رقم  02تحصيص رقم  زعالني مسعود 10  اليوم الثاني 

 اليوم الثاني بلدية بوعاتي محمود فتيسي نادية 11

 اليوم األول والثاني حي عنابي الطاهر بزويخقرقاح 12

 اليوم األول والثاني شارع عنابي الطاهر بن عربية وحيد 13

 األولاليوم  بوعاتي محمود باهي علي 14

 اليوم األول حي عنابي الطاهر زروال صليحة 15

 اليوم األول حي عنابي الطاهر قايدي ناصر 16

 اليوم األول حي بن عربية الصادق عويسي رضوان 17

 اليوم الثاني حي الطاهر عنابي عياد هجيرة 18

 اليوم األول شارع رابح زروال عز الدين ناصر 19

24زروال رقم شارع رابح  بوناب فارس 20  اليوم األول 

82شارع رابح زروال رقم  بويدة ياسين 21  اليوم األول والثاني 

 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود بوناب صليحة 22

بوعاتي محمود 02تحصيص رقم  بوشبوط زينب 23  اليوم الثاني 

 اليوم األول والثاني حي بن عربية الصادق بودن عادل 24

 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود بوعاتي نادية 25

 
 قائمة المخابز 

 

 ةأيام المداوم العنوان التجاري لقب و اسم التاجر الرقم

 اليوم األول والثاني نهج رابح زروال 02التحصيص رقم  بودراس حسين 01

 اليوم األول بلدية بوعاتي محمود شرفي عبد الغاني 02

 
 قائمة محطات الخدمات

 

 
 

ةالمداومأيام   الرقم لقب و اسم التاجر العنوان التجاري 

 01 حداد العطرة بلدية بوعاتي محمود اليوم األول والثاني


