
 

 2020المبــــــــارك لسنــــــــة  ضحىعيـــــــــد األ ـــــة بمناسبـــــــــةقائمـــــــة التجـــــــار الملزمـــــــــون بضمـــــــــان المداومــــ

             
 دائــــــــــرة : عين أحساينية            

 

 يوم المداومة  العنـــــــــــــــوان إســــم ولقــب التاجــــر النشــــاط  البلديــــة الدائــرة 

 
 عين أحساينية

 
هواري  
 بومدين

 اليوم االول والثاني بلدية هواري بومدين يحمدي حسين مخابز

 
مواد غذائية عامة،  

 خضر وفواكه 

 اليوم االول بلدية هواري بومدين 02محل رقم  حي كماط علي مدور رابح

 اليوم االول بلدية هواري بومدين 03جويلية محل رقم  05شارع  عالل الزهرة 

 اليوم االول حي دبابي أحمد بلدية هواري بومدين شرقي زينب

الثانياليوم  حي سكفالي السعيد بلدية هواري بومدين هباش عبد الغاني  

 اليوم االول حي قيراطي السعودي بلدية هواري بومدين الشمس عبد الحفيظعقبت 

 اليوم االول والثاني التحصيص االجتماعي بلدية هواري بومدين لحساب مسعود

 اليوم االول والثاني شارع قداش عبد الحميد بلدية هواري بومدين برينات ثلجة

الثانياليوم  هواري بومدينحي عالمي لخضر بلدية  حريدي عصام   

 اليوم االول والثاني قرية عين أعمارة بلدية هواري بومدين بن عياش يزيد

 اليوم االول والثاني قرية عين أعمارة بلدية هواري بومدين محتوم سهام

 اليوم االول والثاني شارع قداش عبد الحميد بلدية هواري بومدين حيمري فاتح

 اليوم االول والثاني هواري بومدين 1962جويلية   05حي  قرمان وليد 

 اليوم االول والثاني هواري بومدين 1962جويلية   05حي  بلحساب العيد

 اليوم االول والثاني شارع قداش عبد الحميد بلدية هواري بومدين بلحساب عبد العزيز

 اليوم االول والثاني بلدية هواري بومدين حي كماط علي قرنوطي شهير

 اليوم االول والثاني بلدية هواري بومدين نفطال عين أحساينية نشاطات أخرى

 مجاز عمار
 اليوم االول والثاني بلدية مجاز عمار  طاوطاو محسن مخابـــــز 

 اليوم االول والثاني 01محل  01حي صالح لطرش رقم  لعفيفي بلقاسم 



مواد غذائية عامة،  
 خضر وفواكه 

 اليوم االول والثاني حي صالح لطرش مجاز عمار  لونسية عبد العزيز

 اليوم االول والثاني حي صالح صالح بن طابوش ميهوب محمود

 اليوم االول والثاني حي محمد بن مارس موساوي مبروك

والثانياليوم االول  حي محمد بن مارس حجوجي عبد الحميد   

 اليوم االول والثاني حي صالح صرفاني حجوجي توفيق

 اليوم االول والثاني حي صالح صالحصالح بن طابوش عوادي عمار

 اليوم االول والثاني حي محمد أوالد ضياف سكفالي عيسى

 اليوم االول والثاني حي محمد بن مارس بلدية مجاز عمار موساوي وثابت

 العقبةرأس 

والثانياليوم االول  بلدية رأس العقبة بن ادريس بالل مخابـــــــــز   

مواد غذائية عامة،  
 خضر وفواكه 

 اليوم االول نهج صالح دردار بلدية رأس العقبة لبرش الطاهر 

الثانياليوم  بلدية رأس العقبة وارث إلهام   

 اليوم االول العقبةحي محمود بكوش بلدية رأس  بوشحدان نبيل

الثانياليوم  حي محمود بكوش بلدية رأس العقبة لعموري وردة  

الثانياليوم  بلدية رأس العقبة بن قرينح سعاد  

 اليوم االول بلدية رأس العقبة غمراني عزيز 

الثانياليوم  بلدية رأس العقبة بوفريدة هشام  

 سالوة عنونة

مواد غذائية عامة،  
 خضر وفواكه 

الثانياليوم  بلدية سالوة عنونة مخلوف لخضر   

الثانياليوم  بلدية سالوة عنونة شداد السعيد  

 اليوم االول حي غولي مسعود بن حمدي بريزة

 اليوم االول حي لونيسي شداد  درغال مليكة 

 اليوم االول والثاني بلدية سالوة عنونة بلهاين عادل 

 اليوم االول بلدية سالوة عنونة مسماري أسامة

 اليوم االول بلدية سالوة عنونة شداد الشريف

 اليوم االول والثاني حي ابراهيم تلغمتي بلدية سالوة عنونة شنافي جميلة

 اليوم االول والثاني شارع عبد القادر حروش بلدية سالوة عنونة خلة حمامة 

 اليوم االول والثاني بلدية سالوة عنونة غولي محمد نشاطات أخرى

 


