
 

 

 العنـــــــــــــــوان إســــم ولقــب التاجــــر النشــــاط البلديــــة الدائــرة
 يوم المداومة 

 هيليوبوليس هيليوبوليس

 مخابــــــــــــز 

 ولاليوم األ 01محل 02تحصيص هيليوبوليس  رشيد فكاري

 اليوم الثاني حي أحمد زمولي  بوشالغم يوسف

 اليوم االول حي بولحفة عبد الحميد فكاري علي 

 اليوم الثاني 14رقم  حي أحمد زمولي دغامنة توفيق

 اليوم االول 46نهج بن بروق حسين رقم  بن طبولة عبد الغاني 

مواد غذائية  
عامة، خضر  

 وفواكه

لثانياليوم ا   81رقم 02تحصيص هيليوبوليس  سعايدية رضا  

الثانياليوم  02مدخل   05ع   118حي قريستي محمد رقم  خالدي آسيا   

 اليوم االول بروق حسينشارع بن  قريشي عمار

الثانياليوم  مسكن تساهمي 18حي  دريدي رمزي   

الثانياليوم  حي بولحفة عبد الحميد كحول هشام  

 اليوم االول   بولحفة عبد الحميدحي  بلحواس مراد

الثانياليوم  حي بولحفة عبد الحميد كحول هشام  

 اليوم االول   03محل رقم  57رقم   02هيليوبوليس تحصيص  سعايدية يزيد

 اليوم االول والثاني حي أحمد زمولي  تيفوراق جميلة

الثانياليوم  حي أحمد زمولي  كردوسي فوزي  

الثانياليوم  حي عياد لخضر   نوي حسن  

الثانياليوم  01التحصيص البلدي رقم   ميهوبي عمار  

الثانياليوم  أحمد زمولي حي  نزار جمعة  

 اليوم االول   حي قروي إبراهيم  حيمر حكيم

الثانياليوم  19حي بن زعيم صالح   بوجرود وليد  

الثانياليوم  حي أحمد زمولي  توبي حسن  

 
 

 2020ـة المبــــارك لسنـــ ضحىـد األعيـــــة ر الملزمــــــون بضمـــــــان المداومــــــة بمناسبـــــاقائمــــــة التجـــــ

 
  دائــــــــــرة :هيليوبوليس  -1



الثانياليوم  بهيليوبوليس 11حي أحمد زمولي رقم  درابلة عمار  

 اليوم االول والثاني هيليوبولس 04رقم  01مسكن ع  100حي  بتيتي مبروك

 
 الفجـــوج 

 
 مخابــــــــز 

 ولاليوم األ 21الطريق الوطني الرئيسي فتوحي عبد القادر 

 التعاونية العقارية السالم  بريكي عبد القادر
 ثانياليوم ال

 
مواد غذائية  
عامة، خضر  

 وفواكه

الثانياليوم  02بوقرة محل رقم حي لونيس  بوعرعور نبيل  

الثانياليوم  حي بوذراع عمر شرايطية سمير  

 اليوم االول والثاني 80الطريق الوطني محل رقم   غجاتي حسان 

 اليوم االول والثاني 19حي بودور اسماعيل رقم   بولحفة زهية

والثانياليوم االول  حي تباني السبتي عبد الكريم  يرشيشف  

 اليوم االول   45حي لونيس بوقرة محل رقم  مواهبة حسان

 اليوم االول   الفجوج 01حي محمداتني علي  رقم  عبدة حدة

الثانياليوم  حي اإلستقبال طلحي رابح   

 اليوم االول   20قرية كنيرمان سابقا تعمل رقم  مجالدي فوزي 

 اليوم االول   15مسعودة رقم  حي ورتسي مناصرية خديجة

الثانياليوم  حي بوذراع عمر بلدية الفجوج طلحي فريد   
 

 اليوم االول والثاني المنطقة الصناعية   أورل بني حماد نشاطات أخرى

 
بوعاتي 
 محمود

 اليوم االول والثاني نهج رابح زروال  02التحصيص رقم   بودراس حسين مخابـــــــــــز 

 
غذائية  مواد 

عامة، خضر  
 وفواكه

الثانياليوم  حي عنابي الطاهر  زروال صليحة   

الثانياليوم  01تحصيص رقم  قايدي نور الدين   

 اليوم االول   حي عنابي الطاهر  بوعاتي نادية

الثانياليوم  بوعاتي محمود 30شارع بومهرة أحمد  بورغدة حمزة  

 اليوم االول   شارع رابح زروال  بوعاتي حميد

 اليوم االول   حي عنابي الطاهر  بوقطوش عمار

الثانياليوم  26حي عنابي الطاهر رقم  قايدي ناصر   

الثانياليوم  حي بن عربية الصادق  باهي علي   

الثانياليوم  شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمود بن عربية مليك  



 اليوم االول   شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمود بويدة ياسين

 اليوم االول   حي بن عربية الصادق  بوذن عادل 

الثانياليوم  شارع بوشمال بولعراس عنابي عادل   

 اليوم االول   شارع رابح زروال بلدية بوعاتي محمود حداد صالح 

االول والثانياليوم  كودية مولحدورة حداد العطرة نشاطات أخرى  

 

 

 


