
  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                          

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

فوفا هدايات
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دريوش عبد النور

محمد يحي
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م بوقايلة,م,ذ,و,ش,م

تلمساني جمال

عزون عبد القادر

شكيب للوش ي
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شعبان جمال

ولد محمد محمود

بن غزالة سعيد

محمود كير

تشانتشان محمود

بوغراب توفيق

بلدية البليدة     - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

( ماي زعبانة13) البليدة 09حي عبودي رقم 

 رامول البليدة13تجزئة بن مقدم رقم 

 سيدي عبد القادر البليدة37حي مولود شارع أ رقم 

 البليدةDشارع محمد بوضياف عمارة 

حي نسرين زعبانة مقابل مستشفى فرنس فانون

الصيادلة

شارع الاخوة بن عودة البليدة

 البليدة26حي بن بو العيد رقم 

 البليدة299حي بن مقدم رقم 

 فبراير زعبانة البليدة24حي 

شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة

مخبزة

حي املوز البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة14شارع عمارة بن يوسف رقم 

شارع العقيد عميروش البليدة12

 البليدة07نهج مكركب بن يوسف رقم 

حي النخيل البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

شارع نور الدين مكي البليدة

 البليدة08حي إلاخوة بن عودة رقم 

شارع العقيد عميروش البليدة08

البليدة

شارع يوسفي عبد القادر  البليدة

 البليدة05 الطابق الارض ي غرب الرمول عبد العزيز رقم 11تجزئة 

شارع الشهداء البليدة14

 البليدة31تجزئة بلقاسم الوزري رقم 

ساحة الجزائر البليدة

  جوان كلوغلي سابقا17شارع 50 

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع العهد البليدة08

شارع احمد مغربي البليدة

نهج كريتلي مختار البليدة

نهج عمارة يوسف البليدة

مداومة يومي عيد الفطر



رحماني رياض

اكلي لوناس

تعاونية البدر

سمير بن زيتوني

مغاوي فايز

وهيبة محمد الشريف

الحاج شريفي

كوس ي احمد

ش تضامن اكلي سمير وشركاؤه

علي بعوش

بن قرميط رياض

كوش ي اعمر

بن طهراوي الياس رياض

بلحاج ابو بكر

جريدي امحمد

ابو بكر الصديق يعوسن

بالل مشدوف

 البليدة21شارع محمد بوضياف رقم عطابة محمد امين

 البليدة01شارع محمد بوضياف رقم محمد عيشاوي

شارع عمارة يوسف البليدةكساغلي مصطفى

عنصري بالل

العاقل محمد ملين

بن عزوط كريمة

اركون عبد الغني

بوحفنة أحمد

عبد الرحمان طراوري

يوسف قروجة

بوكريد الهاشمي

عادل حشاني

وحيد العيداني

حسين سالمي

عباس ي عبد اللطيف

سيدي يخلف سمير

فقير  عبد القادر

أيمن رمول

فقير عبد القادر

حايد حمو

يسرى شيكر

امين بن جابو

بومعيزة عبد القادر

يحوي محمد

أفغول نوار

مواد غذائية عامة

اطعام سريع

 البليدة03شارع الشهداء رقم 

شارع الشهداء البليدة

شارع الشهداء البليدة

 البليدة32شارع الشهداء ومكي نور الدين 

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة20 متر عمارة س رقم 20شارع محمد بوضياف نهج 

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة38 رقم 02 مسكن زعبانة  ب 110حي 

 البليدة06شارع محفوظ مصطفى رقم 

 البليدة01 رقم 2حي بن بو العيد عمارة 

حي بن بو العيد البليدة

 البليدة07شارع بن بو العيد رقم 

مخبزة

 البليدة111نهج يوسفي عبد القادر رقم 

مداومة يومي عيد الفطر

شارع يوسفي البليدة

 البليدة61شارع يوسفي عبد القادر رقم 

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة

 البليدة102شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 جوان البليدة17شارع 50

 البليدة65 قسم 06 فبراير عمارة ب مجموعة ملكية 24حي 

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

عمارة يوسف البليدة17

 الطابق ألارض ي البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 جوان نهج ج البليدة19حي 09

 البليدة07حي املخباط رقم 

 البليدة71شارع فلسطين رقم 

 البليدة102شارع يوسفي ع ق رقم 

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

 البليدة02شارع بلقاسم الوزري رقم 

 البليدة174شارع شريف شالبي رقم 

زاوية سيدي عبد القادر الطريق الوالئي بن بو العيد البليدة

 البليدة1حي بلقاسم الوزري رقم 

 البليدة4حي جياللي قدور رقم 

البليدة

الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بو العيد البليدة

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي رقم

 الطابق الارض ي البليدة01حي اومبرة رقم 

شارع بلقاسم الوزري البليدة04

 البليدة14شارع عمارة يوسف رقم 

البليدة (إلاخوة جنادي)شارع بلقاسم الوزري 

مداومة يومي عيد الفطر

البليدة



حميميش رضا

موالي سعيداني عبد الحليم

سوداني ربيع

كاسيور حسان

عبد املجيد بلقاسمي

سيدي يخلف سمير

ولد شعبان عبد الكريم

ايمن رمول

لكحل محمد

عبد الحميد بايد

اسماعيل عزاز

رويني بوعالم

البوزيري محمد

سوماتي علي

هادف فريد

واضح عادل

لخضاري سفيان

بوزويجة حفيظة

بوخالفة كمال

محمد أمين إدير

قويدر يخلف

كحيل فاطمة

طاهر علي يمينة

مزهر نور الدين

صديق سيد علي

ملبن خليل

تيالي محمد

بن حسين لحسن

بن سعدة حسين

صماد امين

جوفلكيت بالل

بخوش فاطمة الزهراء

طورني وفاء

اسماعيل ابو شمالة

غداوية معمر

قشوط عبد الغني

شويط محمود

بلعياش ي اسماعيل

سكوش ي سفيان

الباي سفيان

ثامر وليد

لبان زهير

 البليدة22حي علي عزي رقم 

 البليدة19شارع بن بو العيد رقم 

 البليدة06حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة20 جوان برقم 19حي 

حي أحمد شاعو عمارة س الطابق ألارض ي البليدة

 البليدة48شارع كريتلي مختار رقم 

 البليدة06نهج والي محمد رقم 

 البليدة42حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

 البليدة35حي علي عزي رقم 

شارع بن بو العيد  البليدة

مواد غذائية عامة

 البليدة62حي عبد املؤمن لخضر رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة21

شارع يوسفي عبد القادر البليدة63

حي املخباط البليدة

حي املخباط البليدة

 البليدة02حي النخيل رقم 

 البليدة72حي أحمد شاعو عمارة س رقم 

 البليدة146تجزئة بن مقدم رقم 

نهج بن بو العيد البليدة27

مداومة يومي عيد الفطر

تجزئة النخيل الطابق السفلي البليدة

 البليدة01حي بن مقدم رقم 

حي بن مقدم عمارة ب البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة75

 البليدة04حي املوز ع س رقم 

شارع يوسفي ع ق الطابق ألارض ي البليدة

 البليدة02شارع يوسفي ع ق الترقية العقارية بوغراب محل 

 البليدة81شارع يوسفي ع ق رقم 

شارع يوسفي ع ق البليدة

نهج يوسفي ع ق البليدة62

 البليدة6شارع يوسفي ع ق رقم 

 البليدة01نهج تكارلي عبد الرزاق الطابق الارض ي حصة رقم 

طريق املطار زعبانة البليدة

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

  البليدة71شارع فلسطين رقم 

حي واد مفتاح البليدة91

جوان نهج ج البليدة19حي 30

مداومة يومي عيد الفطر

حي بونعامة الجياللي البليدة

البليدة

البليدة

 البليدة03 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ رقم 14حي املوز 

 البليدة03 رقم 04 عمارة 36حي املوز رقم 

 البليدة24حي املوز ع 

شارع سعيد عبيد البليدة

 البليدة164 فيفري ع أ رقم 24حي 



كوردالي محمد

زكروك محمد رمزي

منصوري حسام الدين

بن عربية سيد علي

وخام عمار

بن قيطون رضوان

أسامة محمدي

حسين بومعيزة

تشيشة محمد

عاشور رشيد

أوالي نسيمة

دريوش فريد

أوشاش ي محمد

بسكة محمد عبد الرؤوف

دشبالة نصر الدين

دباش عبد الرحيم

رمضان رابح

فوزي حداد

بقالم عبد الفتاح

نور الدين بلعيش

احمد مسعودي

أسامة محمدي

رايطي سيد احمد

محمد امين يوسفي

بالل سلطان

عدي الحسين

طارق مزياني

عايد يمينة

بوغداوي محمد

فردي أحمد الكبير

فيصل قلومة

بشير فخاري

موسلي توفيق

رضا بوكنوي

محمد ايت عمار

فيصل قلومة

رابحي خديجة

إفريز رابح

قصري رابح

شيكر محمد

بن قانيف زوجة مناع

تيكاري مصطفى

حي إلاخوة زدري البليدة

 بن بو العيد البليدة18 مسكن رقم 100حي 

 البليدة05 محل رقم 03تجزئة عبد املؤمن 01

السوق البلدي يعقوب تركي البليدة

 البليدة10شارع والي محمد رقم 

حي والي محمد البليدة02

شارع محمد والي البليدة33

حي بونعامة الجياللي جنوب البليدة19

نهج مكركب بن يوسف البليدة52

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

 البليدة09حي واد مفتاح شارع أ ش رقم 

 البليدة01 مسكن عمارة أ رقم 142حي 

مواد غذائية عامة

شارع مكركب بن يوسف البليدة71

شارع يوسفي عبد القادر البليدة05

شارع محمد بوضياف البليدة11

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة أ ي رقم 

 البليدة27حي بن بو العيد ع م رقم 

شارع شريف شالبي البليدة

شارع والي محمد البليدة

 البليدة11حي بن بو العيد شارع محمد بوضياف رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة73

 البليدة03شارع والي محمد رقم رقم 

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة ن رقم 

 البليدة04حي بن بو العيد عمارة 

حي بن بو العيد نهج محمد بوضياف البليدة

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

بن بو العيد طريق القعليعة البليدة

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة1 محل رقم 27 رقم 1شارع مصطفى بن بو العيد ع

تجزئة عبودي زعبانة البليدة10

تجزئة املشتلة زعبانة البليدة

 البليدة06 ع أ رقم 09حي براكني رقم 

 البليدة03 فيفري ع أ الطابق ألارض ي رقم 24حي 

شارع يوسفي ع ق البليدة

 البليدة01شارع يوسفي ع ق طريق الزيتون رقم 

 البليدة27حي بن بو العيد ع م رقم 

 البليدة66شارع فلسطين رقم 

شارع بلقاسم الوزري البليدة111

شارع فلسطين البليدة107



قرين محمد

شومان رضا

بن عطية ابتسام

عواد نوبية

مخباط بوعمرة

رابح قسيمي

روماني رابح

نفيسة رؤوف

أومالل محمد

سالمي عمر

قبالل عمر

عبد هللا الزروق الزغيمي

محمد سعيداني

محمد بوراكي

زبير قراي

محمد بوهدير

بوهدير عبد القادر

فريك محمد كريم

قداوني رشيد

محمد بونقلة

رياض عوفي

ولد محمد محمود

م نيوشوب بلوس,م,ذ,ش

عينية كمال

عماري طيب

مزوني عبد القادر

اقنيني مراد

بداوي احمد

جعفر بن تومي

سداوي بالل

زروالة يحي

لجيسة فاطمة الزهراء

شريف بونصيار

سوكالي محمد

حكيم سبع

محمد سيتي

سليماني مصطفى

حولي عبد القادر

بوزار عبد النور

موس ى بلقاسم نعيمي

تشكروب سيد علي

بن حطيب نبيل

شارع الوئام  بن بو العيد البليدة

شارع كريتلي مختار البليدة

شارع بن بو العيد البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة

 زعبانة البليدة05طريق الطيران رقم 

حي عبودي زعبانة البليدة

مغازة

 البليدة06حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

سالق يعقوب تركي البليدة

 البليدة05 رقم 2حي بن بو العيد عمارة 
قصابة

مواد غذائية عامة

 البليدة30حي الرائد سعيد عبيد رقم 

 البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة

شارع املدارس زعبانة البليدة

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة51

مفترق الطرق زعبانة البليدة

 البليدة11 شارع د زعبانة البليدة رقم 06الطريق الوطني رقم 

حي بن مقدم بلدية  البليدة

ساحة اول نوفمبر البليدة

شارع عمارة يوسف البليدة15

 البليدة49 جزء ملكية 98حي جيرانيوم شارع بلقاسم الوزري قسم

شارع شريف شالبي40حي بن سيمون رقم 

 البليدة29رقم 02حي بن بو العيد عمارة 

 البليدة140حي الزيتون ع ن رقم 

 البليدة02حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة22طريق النعيمي زعبانة رقم 

 البليدة06شارع والي محمد رقم 

 البليدة103تعاونية شريف زعبانة 

شارع محمد بوضياف البليدة
مداومة يومي عيد الفطر البليدة

 البليدة45حي مولود رقم 

مقاهي

 زعبانة البليدة06 محل 05 رقم 1960 ديسمبر 11شارع 

 أ زعبانة البليدة01طريق القليعة محل رقم 02 

 البليدة2 و11حي ش ل م بن بو العيد عمارة ل رقم 

 البليدة01حي الزيتون رقم 

 شارع بلقاسم الوزري البليدة03 رقم 02 مسكن ع 48حي 

 البليدة06حي سعيد عبيد رقم س 

 نهج ف زعبانة البليدة35رقم

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة

ساحة زعبانة البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة88

 البليدة02نهج عمارة يوسف رقم 

شارع العيش ي عبد هللا البليدة04

شارع مكركب بن يوسف



محمد بوخلشوفة

أحمد بونبرول

حداد العيد

عيساني اسيا

عمران عبد الحق

شالن محمد رضا

بوشريط العربي

الجيسة عبد العزيز

لجيسة فاطمة الزهراء

قسيمي سليمة

بن علي محمد وعمر

الصديق داودي

عابد عبد القادر

بوكمية احمد

سحير محمد

حنيني عبد الرحمان

بوشالغم بوعالم

بن عبد هللا مصطفى

ميلود محمد

بردان نصر الدين

موجد سمية

زواكو مصطفى

بوكلة بصري

فردي أحمد الكبير

يوسف محمد

خيثر نور الدين

فريد جلفاوي

مباركي احمد

محمد لهاللي

حمزة عثماني

بن سالم محمد

كدو كريم

ابراهيم الزروق الزغيمي

قمانة فريد

نعيم بوكنوي

خلفاوي فريد

اسماعيل ماضوي

علون حسان

عمور نبيل علي

بوقنداقجي

كروش شريف 

طايل محمد

شارع كريتلي مختار البليدة126

زعبانة

أ حي زعبانة البليدة12

 البليدة06حي زعبانة رقم 

 الطابق ألارض ي البليدة1نهج يوسفي ع ق رقم 

حي عبودي زعبانة البليدة

طريق الطيران  زعبانة البليدة

 نوفمبر البليدة01شارع 06

نهج العقيد لطفي البليدة02

 البليدة14 أ رقم 2حي بن بو العيد ع 

حي بن بو العيد شارع الوئام البليدة

 البليدة75حي لخضر عبد املؤمن رقم 

مركز زعبانة البليدة

 البليدة122حي الزيتون ع س رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة81

شارع الشهداء البليدة14

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة75حي عبد املؤمن رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة89شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة40 رقم 15حي الرامول عمارة 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة01حي بونعامة الجياللي رقم 

حي عبد املؤمن لخضر البليدة

شارع الوئام وسط بن بو العيد البليدة

محطة الخدمات

شارع مكركب بن يوسف البليدة58

شارع مكركب بن يوسف البليدة01

شارع أول نوفمبر البليدة

نهج عمارة يوسف البليدة

 الطابق ألارض ي البليدة04حي بن بو العيد عمارة أ رقم 

شارع يوسفي البليدة

 01طريق الوطني زعبانة البليدة رقم 

شارع بن باديس البليدة

شارع العيش ي عبد هللا البليدة04

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة

مداومة يومي عيد الفطر البليدة

 البليدة03حي شعبة مفتاح رقم 

مقاهي

مقاهي

شارع محمد بوضياف البليدة

خضر وفواكه

شارع بلقاسم الوزري البليدة76

 البليدة04حي فياللي قدور رقم 



أ نفطال,ذ,ش

حجو وردية زوجة كوش ي

إلاخوة كروش

سطا سعيد مصطفى

طايل طيب

فرع حبوب الجنوبمطاحن

فاميلي شوبمتجر كبير

نشلي فايترزوحدة املياه

شارع كريتلي مختار البليدة26

 البليدة100شارع كريتيل مختار رقم 

كريتلي مختار البليدة108

محطة الخدمات

 البليدة88شارع كريتلي مختار رقم 

حي سيدي الكبير البليدة

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة

نهج مكركب بن يوسف لبليدة

املنطقة الصناعية بن بو العيد

شارع جافل البليدة01
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

العوفي فاطمة الزهراء

زردومي ايمان

اسكندر منصور

زميت نجاة

لعرج منصور

بالل عربي

جمال حمي

فريدي يمينة

نسرين حومادي

عزي ماهر

فرحي امحمد

خربيش مسعود

ثامري سمير

راقوب لطفي

نوفل يوسف

اومناس ي محمد امقران

هناوي علي

يونس بن علجية

يحي بن قفة

ابراهيم كبيش

حيرور عبد الرزاق

بوخنتاش عبد الرحمان

صكلس ي نور الدين

خلفاوي محمد امين

كسري حكيم

عبيدي محمد

العيش ي رياض

سماعيني بن خالد

حومادو لياس

عبيد عبد القادر

جالل بوجمعة

ساحل اسماعيل

خنشار مصطفى

اوموس ى لطفي

مكيوس فازية شيبوط

بوقبال صالح

بن حسين زكريا

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

بلدية وادي العاليق    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

خضر وفواكه

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

شارع عبايس ي يوسف

حي أول نوفمبر

طريق الوطني وادي العاليق أمام مسجد وادي العاليق

حي بن علي وادي العاليق

طريق الحطاطبة وادي العاليق

شارع قواجدري حسين وادي العاليق

السوق املغطى وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

وادي العاليق

مقاهي

مواد غذائية عامة

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

 وادي العاليق27طريق القليعة رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق1955 اوت 20ساحة 

شارع الرئيس ي وادي العاليق

شارع بن عائشة مولود وادي العاليق

شاحة الشهداء وادي العاليق

حي الورود وادي العاليق

مداومة يومي عيد الفطر

الصيادلة

الحي البلدي وادي العاليق

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

طريق بوفاريك وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

طريق الحطاطبة بلدية الشهيد عمر علي

سوبيرات

طريق بوفاريك

حي بوعليلي وادي العاليق 

حي اول نوفمبر وادي العاليق

دوار بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

مخبزة



عبان حسين

رحمون عبد القادر

بلقاسم كويدمي

سيليني سمير

سليمان محمد

نميري مراد

تصاري سمير

زواوي بن عيس ى

براهمي يوسف

قرعوش ربيعة

جالل بوجمعة

تمكادت ايوب

عيساوي عبد القادر

تفاحي بن يوسف

داودي مجيد

بن زينب عامر

لعروس ي مصطفى

سيليني الهاشمي

بزاري سليم

حسان مرجي

بورقعة جمال

 نخالت وادي العاليق05حي سعدي محمد

بواهي احمد

حمزي محمد

أحمد قوريب

SNC LA PLAINE ET MERDJIمحطة بنزين

الياس منصور

جمال فالق

محمد غوالي

براهيمي زكورية

حمزة خالدي

خميري سيد أحمد

نويشي صهيب محمد

جعفر فركون

الطريق الوطني وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

 نخالت وادي العاليق05حي 

 وادي العاليق16شارع عمورة علي رقم 

 وادي العاليق15 قسم 22مجموعة ملكية 

 نخالت وادي العاليق05حي 

 وادي العاليق01تجزئة رقم 

حي بوعليلي وادي العاليق 

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق01التجزئة رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

وادي العاليق

وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

حي لطراوي علي وادي العاليق

وادي العاليق

تجزئة ألامل بلدية وادي العاليق

قصابة

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

مداومة يومي عيد الفطر

مداومة يومي عيد الفطر

 نخالت وادي العاليق05حي 

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بن صالح وادي العاليق

حي اول نوفمبر وادي العاليق

اطعام سريع

 اوت وادي العاليق20ساحة 

 وادي العاليق10 قسم 176تجزئة السعادة مجموعة 

حي بن علي بلدية وادي العاليق

 وادي العاليق10 رقم 176مجم السعادة قسم 

حي بن صالح وادي العاليق

شارع الرئيس ي وادي العاليق

العاليق وادي السفلي الطابق 01 رقم علي بن حي

العاليق وادي ماي أول ساحة

 وادي العاليق09حي أوراري محمد محل رقم 

حي بوعليلي وادي العاليق 
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاطالبلدية
الاسم و اللقب أو التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

 مخبزة الاخوة بوشريط

بوشريط كمال

صابر بن حرز هللا

غليب عبد الكريم

يحياوي محمد

عبد الرحمان بوالطين

ولد سعيدي سليم

بوقجاني شعبان

صابرين حرز هللا

عمورين سعيدة

مغاري عزيز

شريفي ياسين

بن طيبة املخفي

فوزي مرزوق

رضا عباطلية

العطري كمال

بن يحي أعمر

لوناوس ي مراد

وخام مصطفى

العيد عبدلي

حدوش حمزة

عيساني أسيا

بن عاشور سفيان

رضوان دوالش

بن شنافي رشيد

زهراوي رابح

الكريمايري أحمد

امحمد بوشحيطة

بوزرتيني رفيق

طرش ي صالح الدين

بونجعد أحسن

حرازي الهواري

بوشعيطة محمد

بومسيد عمر

بوزرتيني رفيق

شويحي عطاء هللا

خيثر نور الدين

مرزوقي رمضان

شريفي الزهراء

بركي فيصل

سيد علي بومسيد

بوشرنوح محجوب

منيش عمر

 اوالد يعيش044 و 03شارع محمد صادق محل رقم 

حي امللياني شارع الشهداء اوالد يعيش

حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش31حي البرتقال 

 حي بن عاشور164شارع يوسفي عبد القادر رقم 

حي التوارس اوالد يعيش01

 اوالد يعيش31شارع س رقم 

122حي الزيتون عمارة س رقم 

الشارع املحوري اوالد يعيش

حي الجديد اوالد يعيش35

 ب اوالد يعيش33 رقم 30 مسكن عمارة 400حي 

شارع وخام اوالد يعيش

شارع الرئيس ي حي اول ماي اوالد يعيش

جزارة اوالد يعيش البليدة

 اوالد يعيش07 رقم 06  م ع 140حي 

اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش488 قبالة حي31حي البرتقال رقم

 اوالد يعيش02 رقم 12 مسكن عمارة 168/1100حي 

 اوالد يعيش01الحي الجديد رقم 

 اوالد يعيش01حي أول ماي رقم 

 اوالد يعيش04 رقم 01 عمارة 110 مسكن مشروع 488حي 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 اوالد يعيش06نهج أحمد وخام رقم

حي فتال اوالد يعيش

 اوالد يعيش100 رقم 25 مسكن ع 130حي 

 اوالد يعيش488 حي 31حي البرتقال رقم 

 اوالد يعيش02 رقم 12 م ع 1100 م 168حي 

 اوالد يعيش46 رقم 23 م ع 360حي 

شارع ب أوالد يعيش البليدة09

 اوالد يعيش البليدة50نهج س رقم 

بلدية أوالد يعيش    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

حي فتال اوالد يعيش

 اوالد يعيش04شارع اوجيل عمارة رقم 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش03تعاونية بن بو العيد رقم 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش06شارع احمد وخام رقم 

 اوالد يعيش18الحي الجديد رقم 

حي الجديد تعاونية طيب جغالفي اوالد يعيش07

شارع طالبي نور الدين اوالد يعيش22

طريق وخام احمد اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 اوالد يعيش10تعاونية ولد شرشالي رقم 

العنوان

مخبزة

مقاهي

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد محل رقم 

خضر وفواكه

 اوالد يعيش01شارع البليدة رقم 

الصيادلة

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر



فهيمة سعدي

رويجالي صهيب

كربوب حمزة

دحماني حاج

الياس كرموس

عمير حميد

أوجير محمد

عرقاب بن عيس ى

محمد قيرواني

محمد بن عبد الرحمان

بومسيد عبودي

شرف رضا

فرون محمد عبد الكريم

زناخري ابراهيم

حرازي أحمد

عقاب علي

دحاس علي

احسن حوبان

بلغات عبد النور

محمد سعدي 

حسيب مراد

رشيد بن كيني

فاطمة خريدي

أسامة زامي

رضوان رجاج

عبد املجيد بن يحي

سعيد صالح الدين

وناس عبد القادر

يحي طيبوني

كسار يونس

حمزة وبوب

بوقارة نادية

نصر الدين حرازي

وهيبة بكة

محمد سخري

فهيمة سعدي

بن مهدية فارس

بن عائشة بن هنور

عبد القادر لخضر

بوشاشية كمال

عباس عبد الرزاق

صالح الدين طرس ي

بلعروس ي جمال

ملبوس ليلى

بالل حرازي

أحمد هناوي

عامر عالل

بن بايرة وهيبة

مسعودي ياسر

بوجمعة خالد

سعدي محمد

بوشامة غازي محمد

حرازي عدالن بن رابح

حرازي زواوي

علي عيس ى

سفيان كروش

 اوالد يعيش55 سبتمبر رقم 17شارع 

 اوالد يعيش83حي الامير عبد القادر عمارة 48

 اوالد يعيش45 أ رقم 20 م ع 520حي 

 مسكن اوالد يعيش520مقابل حي 

 م اوالد يعيش420النطقة السكنية الجديدة على بعد 

حي التوارس اوالد يعيش33

 اوالدد يعيش05 رقم 10مركز اوالد يعيش ع 

 اوالد يعيش31حي اول ماي رقم 

طريق الصومعة اوالد يعيش07

حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش41 رقم 82 مسكن عمارة 1240حي 

 مسكن اوالد يعيش1064حي 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش28دوار اوالد يعيش طريق س رقم 

 اوالد يعيش12شارع الشهداء رقم 

حي اول ماي اوالد يعيش البليدة31

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش16 مسكن عمارة 164حي 

السوق املغطاة املدخل الشمالي اوالد يعيش

املدخل الشمالي الشرقي حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر ع 

اوالد يعيش

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش9مسكن عمارة رقم 164

 اوالد يعيش03 رقم 68 مسكن عمارة 1240حي 

حي الامير اوالد يعيش

 اوالد يعيش74حي الجديد رقم 

 اوالد يعيش03 م م ح الجديدة رقم 360بالقرب من حي 

حي التوارس اوالد يعيش البليدة

 م اوالد يعيش360حي 

 3 مسكن تساهمي عمارة100شمال التعاونية العقارية كونكورد حي 

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر

 اوالد يعيش46 رقم 23 مسكن عمارة 360حي 

 اوالد يعيش04 رقم 02 مسكن ع 428حي 

 اوالد يعيش48شارع وخام احمد رقم 

 اوالد يعيش2 رقم 4حي بن عمور ممر 

 اوالد يعيش29 على حافة الطريق الوطني رقم 01 مسكن رقم 400حي 

 اوالد يعيش05 رقم 1 مسكن ع 402حي 

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 اوالد يعيش01 مسكن رقم 402حي البرتقال 

 اوالد يعيش32حي البرتقال رقم 

 اوالد يعيش34حي بن عمور نهج أ رقم 

حي بن عمور شارع أ د اوالد يعيش

 حي اول ماي البليدة09تعاونية املستقبل تجزئة رقم 

 اوالد يعيش19حي بن عمور رقم 

 اوالد يعيش02 مسكن رقم 112 63/1100حي 

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش12شارع الشهداء رقم 

 اوالد يعيش34حي امللياني رقم 

حي امللياني أوالد يعيش

 اوالد يعيش37حي بن عمور نهج أ رقم 

 اوالد يعيش21حي بن عمور رقم 

 مسكن عمارة أ اوالد يعيش200حي 

 اوالد يعيش9حي بن يوسف بن خدة محل س 

 سبتمبر اوالد يعيش17شارع 

 اوالد يعيش11حي اول ماي رقم 

 اوالد يعيش20 بن يوسف بن خدة ع 1652حي 

 مسكن املنطقة الحضرية الجديدة اوالد يعيش360حي 

 اوالد يعيش03املنطقة السكنية الجديدة رقم 



عبد املنصف جياللي

محمد دربال

امحمد مومو

مراد حسيب

العمراوي احمد

قلدوس ي محمد

بوجمعي محمد

مزاري عبد الصمد نزيهة

حاجي توفيق

زيدان مروان

محمد  سفق

مقتونيف زوبير

فاطمة فريدي

إلياس كرموس

بوزورين رضا

بوزورين زوبير

قريتلي أنيسة

قادوس ي رضوان

تشيشة المية

مالل أحمد

الفقاوي خالد

تعزونت عبد الرزاق

موالي محمد عبد الوهاب

بلقاسم جعفري

جمال باغة

بن غربية نبيل

مداحي عبد الحميد

قادة خير الدين

عبد املجيد العيش ي

محمد إسالم بن توتة

محمد مباركي

سيد علي سوكالي

كوراد يونس

قزانة يوسف

محمد سخري

بن بايرة وهيبة

بن توتة محمد ملين

رؤوف موكالي

حمزة بن عثمان

عراب ايوب

بوشامة غازي محمد

ايمن حرازي

سبع فاطمة الزهراء

مقداجي عز الدين

محمد عبد الرحمان

رياض محمد علي

محطة الخدمات

إطعام سريع

 اوالد يعيش01مسكن محل رقم 488

دملاس اوالد يعيش

 اوالد يعيش03 عمارة رقم 112حي 

شارع د اوالد يعيش

 الطابق الارض ي اوالد يعيش3 رقم س08 م ع 1652حي عدل حي 

 اوالد يعيش44شارع أحمد وئام رقم 

 م اوالد يعيش520حي حوازة مقابل حي 

 اوالد يعيش03 رقم س 24 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش83 رقم 44 م ع 1240حي 

قصابة

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر ع 

 اوالد يعيش8 و54 رقم 6حي بن عمور مقطع 

 اوالد يعيش16 عمارة 158حي مسكن 02

 س اوالد يعيش09 رقم 09 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 د قطعة 16 عدل ع 1652حي 

شارع أ اوالد يعيش02

 اوالد يعيش19 رقم 27 مسكن ع 1652حي 

مغازة

شارع ل بلدية اوالد يعيش

 اوالد يعيش06 عمارة 1652حي 

 اوالد يعيش04شارع أوجير ع رقم 

 اوالد يعيش04 رقم س 19حي عدل ع 

 اوالد يعيش03 مسكن محل رقم 300السكن املسمى ميموزة بالقرب من حي 

  اوالد يعيش01 س 08م ع 1652 

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد رقم 

حي اول ماي اوالد يعيش

حي فتال بني مراد اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش360حي التوارس مقابل حي 

حي التوارس اوالد يعيش

 اوالد يعيش17حي بن عمور مقطع رقم 

 حي توارس اوالد يعيش01 محل رقم 10طريق بن عاشور رقم 

 اوالد يعيش06شارع الوئام أحمد رقم 

 اوالد يعيش45حي ألامير عبد القادر عمارة 

الطريق الرئيس ي املؤدي الى وسط اوالد يعيش الطابق ألارض ي

 س أوالد يعيش 13نهج ب رقم 

 محل ب  اوالد يعيش03 مسكن رقم 488حي 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

 اوالد يعيش02 مسكن  محل 63حي 

 اوالد يعيش62حي سليمان شعشوع رقم 

مواد غذائية عامة

طريق املغيرة محل س اوالد يعيش

 اوالد يعيش04حي التوارس رقم 

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 ع أ اوالد يعيش110 مسكن مشروع 488حي 04

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 161حي 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر 17شارع 

شارع زغواني واملواجهة ملحطة الطاكس ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش05 رقم 20 مسكن عمارة 206حي 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

طريق الرئيس ي بوعرفةجريدان فاطمة الزهراء

حي الدريوش بوعرفةمنحور سليمة

 بني مراد01شارع مصطفى حالح رقم صحراوي شوقي

 بني 200 قطعة رقم 200املنطقة الحضارية الجديدة ديار البحري تجزئة حمزة بن علجية

مراد  خزرونة بني مراد01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاس

حي فتال اوالد يعيش البليدة13راشدي حسين

شارع ج حي فتال اوالد يعيشطيبي رزق

ديار البحري تعاومية العقاريةم ش و ذ م م مارداين

شارع مناد دميش بني مراد14بن جية زوجة بن بابا علي

املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحريعبد الكريم بن تركية

 بني مراد147 رقم 36 مسكن 720حي زروال الحاج

 بني مراد21الحي الجديد رقم جعدل سفيان

 بني مراد41ديار البحري رقم فكير اسامة محمد

 بني مراد05حي املسلمين رقم زوادي محمد

 بني مراد05حالج مصطفى رقم حاج هللا صديق

مركز بني مراد شارع اول نوفمبرعاليش صادق

 بني مراد110 رقم 20 مسكن عمارة 720حي سعيد طيب

 بني مراد66 رقم 17 مسكن عمارة 720حي محمد قاسمي

 بني مراد14 رقم 10 مسكن عمارة أ و145حي حسينة عيسات

 ديار البحري01 رقم 07 مسكن عمارة 109حي مخباط محمد سليم

 تعاونية عقارية النصر بني مراد19تسوري حسين

حي ديار البحري بني مرادعنون حسين

18خزرونة حي الاخوة حضري رقم سعيد بن توتة

 بني مراد18 رقم 16 مسكن عمارة 500حي يبن حية مروان

بني مرادمفتاح أحمد

 رمز س بني مراد18خزرونة حي إلاخوة حضري رقم سيد علي بن توتة

السوق البلدي بني مراد03حجوج عبد النور

شارع اول نوفمبر بني مرادالوناس خلوف

طريق وادي العاليق بني مرادعبد الكريم عليوات

طريق وادي العاليق بني مرادبن شرشالي محمد

 بني مراد12حي ديار البحري رقم ورغي ابراهيم

نهج ج بني مراد16لعرابي رفيق

 بني مراد21 مسكن ع 720حي معمر عياش

 الطابق الارض ي بني مراد19 محل 04 مسكن عمارة عمارة ب320/28حي مختار جبالي

 بني مراد04 رقم 03 مسكن ع 320حي بلقايدي نجيم

 ديار البحري04 رقم 08 مسكن عمارة 109مشروع محمد ياسين ترز علي

 بني مراد05الحي الاسالمي رقم عبد الرزاق ملياني

حي ديار البحري بني مرادمهدي إسماعيل

حي الاسالمي بني مرادبن علي خوجة سيد علي

السوق البلدي بني مرادزياني مرزاق

 بني مراد02شارع مصطفى صحراوي رقم شوقي قرومي
بني مراد10 رقم 09 مسكن عمارة 242حي ألاخضر بوسطة

 خزرونة18شارع إلاخوة حضري رقم مربوح سيدهم عثمان

املنطقة الحضرية الجديدة بني مرادرمضان بن نجمة

 بني مراد44حي املسلمين رقم حاج هللا ياسين

ديار البحري بني مرادقاسمي زهير

 الطابق الارض ي بني مراد207 رقم 48 عمارة 720حي بزاري محمد

 بني مراد37 مسكن عمارة 720 حي 165بلعيادي جمال

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

 بني مراد11ديار البحري رقم بالل كشيدي

 مداومة يومي عيد الفطر

خضر وفواكه

مغازة

بلدية بني مراد    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

مخابز

مقاهي

قصابة

اطعام سريع

الصيادلة

مواد غذائية عامة

بني مراد



خزرونة حي إلاخوة حضري بني مرادروابح فؤاد

شارع إلاخوة حضري خزرونة بني مرادرمول عبد الحكيم

شارع بايلة خزرونة بني مراد03العوفي ياسين

 بني مراد01 محل 09 مسكن عمارة 120+100حي صليحة قصاب زوجة عزازة

طريق وادي العاليق بني مرادحصيدات خياطي

 بني مراد11طريق وادي العاليق رقم داود قورين

 بني مراد21 حي الجديد رقم 31جعدل اسماعيل

 بني مراد05شارع إلاخوة حضري خزرونة محل رقم فليقي ياسين

 خزرونة14التعاونية العقارية الامال رقم مزازة وليد

 خزرونة146التعاونية العقارية الامال عمارة س رقم عبد هللا لطفي

 مسكن خزرونة500حي زحاف عزيز

 الطابق ألارض ي بني مراد01حي خزرونة رقم حبيب نور الدين

شارع الاخوة حضري خزرونة19عليوات رضوان

 بني مراد10 رقم 10 مسكن عمارة 120+100حي هني زروقي فريد

 املنطقة الحضرية الجديدة بني مراد06 عمارة 02 مسكن حصة 140مشروع بوغردي محند

 مسكن بني مراد136املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري مشروع بشير قضات

طريق وادي العاليق بني مرادقوريش داود

 بني مراد03 مسكن عمارة س رقم 242حي طاهر عباس

 حي ديار البحري بني مراد48مخلوف عائشة

 بني مراد38تجزئة ديار البحري رقم بن قدادة محمد امين

 بني مراد12حي ديار البحري رقم بن ساعد عبد الرزاق

 بني تامو205 رقم 49 مسكن عمارة 720حي طاهر ساحي

شارع اول نوفمبر بني مرادحسين زواني

 مسكن عمارة س بني مراد145حي 10ساحل سفيان

حي ديار البحري بني مراد26نبيل فرصادو

 بني مراد04حي الجديد رقم بنينة منيعة

طريق الوطني بني مراداوخمال ليلى

 بني مراد06 رقم 02 م أت ع 119منطقة الحضرية ديار البحري مشروع صراح رووف

 بني مراد470 مج 05 قسم 03 مسكن عمارة 119مشروع سيد علي دحاف

 ديار البحري155 رقم 36 مسكن عمارة 720حي خالد سعيد عزة

 بني مراد23 رقم 7 مسكن عمارة أ146حي كمال قاسمي

 بني مراد01 رقم 01 مسكن عمارة 720حي محمد عزوز

 بني مراد23 رقم 10أقامة الياسمين ع فروحني علي

بني مراد-  ديار البحريكمال بوكريد

 ديار البحري200 قطعة 20املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري تجزئة عبد الكريم بن تركية

بني مرادقرميد عبد القادر

حي الياسمين ديار البحريكابي رئيد

 بني مراد470 مج 05 قسم 03 مسكن عمارة 119مشروع هشام سيد علي دحاف

 بني مراد37 مسكن عمارة 720 حي 165بلعيادي جمال

 حي إلاسالمي بني مراد01بن عامر فاتح

 شارع بايلة خزرونة بني مراد03روابح فؤاد

تجزئة ديار البحري بني مرادمحمد امين بن قدادة

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

 ديار البحري03 مسكن عمارة 720 حي 07بشير شريف

 شارع محمد لزرق بني مراد05دريوش زوجة زراق

نهج إلاخوة حضري خزرونةرمول عبد الحكيم

05شارع إلاخوة حضري رقم ياسين فليفتي

 بني مراد04الحي الجديد رقم علي فضيل

بني مراد- حي ديار البحريعامر مصطفى

الحي إلاسالمي- القاعدة املركزية لإلمدادبن عامر محمد

 لزرق أحمد بني مراد03خياطي زهراء
 اوالد يعيش خزرونة 20طريق الجزائر رقم سارل مينورال

مداومة يومي عيد الفطر

 مداومة يومي عيد الفطر

مواد غذائية عامة

بني مراد

مواد غذائية عامة بني مراد
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

هواري ايمان

عمارة فطومة

طيان سمير

بسعيدي الربيع

أحمد قويدر

الحفيظ بومعوط

حافي راسو توفيق

بشير احمد

زدام بلقاسم

بن سعيدي خليفة

زدام نبيل

زدام حليم

طيان محمد

بلعمري محمد

بوزورين اسحاق

زدري نبيل

صالحي جمال

صابور بن عيس ى

بوغراب بن يوسف

طاهرتينقالي

ملين عبد النور

رتاب محمود

عبد القادر ماصيف

فتيحة صيفي

رحماني اسماعيل

طهار محمد

فرحي مصطفى

سبع توفيق

قشوط شكيب

زروقي محمد

طوبال ابراهيم

جلولي عبد الرزاق

مصراوي حمود

محمد زرقاوي

سطاح عبد القادر

شوشاوي سهام

سمير حفناوي

مولود نوفل

شوشاوي سهام

وسيلة سعيداني

عبة عبد القادر

قناوي بالل

يونس خلفاوي

حايد حمو

بن عيس ى عبد الحكيم

أحمد خالد محمد

لوناس محمود

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة عامة

مواد غذائية عامة

شارع إلاخوة زدري بني تامو 

مقاهي

شارع دويد محمد بني تامو

شارع جلولي العربي الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

تعاونية نصر هللا بني تامو

 بني تامو01شارع الشهداء الخمس محل رقم 

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

بلدية بني تامو    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

مخبزة

شارع الاخوة زوري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

حي النصر بني تامو

شارع دزيري محمد بني تامو03

شارع بورقعة علي بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوي بني تامو

مداومة يومي عيد الفطربني تامو

الصيادلة
شارع جلولي العربي الزاوية بني تامو

شارح حفاص محمد الزاوية بني تامو

خضر وفواكه

 بني تامو158شارع الشهداء الخمس رقم 

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع زعروري علي بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

 بني تامو01شارع زيوان محمد محل رقم 

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع دزيري محمد الزاوية

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

 بني تامو102شارع زدري رقم 

 بني تامو05 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

 شارع ديبوش رابح بني تامو57رقم 

شارع بلقاسم الوزري إلاخوة جنادي البليدة

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع ديبوش رابح بني تامو

شارع زدري امحمد بني تامو

 بني تامو63 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

شارع دزيري محمد الزاوية بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع ديبوش رابح بني تامو



حفناوي هشام

حمزة حموري

يحي رزقي

ماحي فيصل

بومدين رابح

بسعيدي مصطفى

شرواطي عمر

سفيان شايب

عيساوي رشيد

زمزم عبد القادر

الوزري نصر الدين

عيدوني محمد

حمزة سبيحي

خالد رواط

بالل طيبي

عيدات فاتح

فرقاني زوبيدة

عمر بن خطار

زدام رضا

شكيب قشوط

بسعيدي مصطفى

عوامر عبد القادر

بن خطار يوسف

محجوبي قدور

بايشا عمر

عبد املجيد ميرود الباي عيس ى

فتيحة دريس ي

زدري بالل

ميرود خالد

طيان محمد

لوراني فتيحة

قويدر لقواس بوزار

بوشاشية سمير

رحماني الهادي

طيب بوقريعة

طيان محمد

حسن بودربالة

زدري نبيل

يوسف بلمسلك

حميمد حسان

SARL  FARAH TCHANTCHANE

Sarl MOULINS SIDI MEDJEBEUR

م سيليا الجزائر,م,ذ,مسير شملبنة

قايد عيس ى

عبد السالم

حميان ياسين

جيدل عبد هللا

شارة عبد النور

طاهر محمد

حسيب حسان

مداومة يومي عيد الفطر بني تامو

بني تامو

 بني تامو02شارع دويد محمد رقم 

موزعين الحليب

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

إطعام سريع

مواد غذائية عامة

الاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

خدمات

قصابة

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع إلاخوة زدري

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

مغازة

بني تامو

شارع منداح محمد الزاوية

شارع عمورة علي بني تامو63

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

 بني تامو01شارع إلاخوة زدري رقم 

مداومة يومي عيد الفطربني تامو

شارع دويد محمد بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع بوعياد الزاوية بني تامو07

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية دوش دالي بني تامو

شارع فحاص الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع فحاص الزاوية بني تامو

شارع احمد مولود بني تامو البليدة

شارع فحاص محمد الزاوية42 

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

زاوية بني تامو 

 بني تامو84شارع إلاخزة زدري رقم 

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

 بني تامو01 رثم 07 قسم 780مجموعة ملكية 

شارع ديبوش رابح بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

تجزئة نصر هللا بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو



صالح محمد

سفيان محمد

زروق محمد مولود

منار أحمد

تيزار كمال

بير علي

مطحنة سيدي مجبر مطحنة سيدي مجبر

مداومة يومي عيد الفطر بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

موزعين الحليب

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

زاوية بني تامو 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

الاسم و اللقب أو التسمية طبيعة النشاطالبلدية

إلاجتماعية

تاريخ املداومةالعنوان

الطريق الرئيس ي بوعرفةجريدان فاطمة الزهراء

حي دريوش بوعرفةمنحور سليمة

 بوعرفة02الطريق الرئيس ي رقم جهيد حاج علي

الطريق الرئيس ي بوعرفةعي بن صالح

 بوعرفة01حي دريوش رقم سدار يعقوب أحمد

حي دريوش بوعرفةزروال محمد

 بوعرفة25 رقم 12 مسكن عمارة 320حي حمزة دحاص

الشارع الرئيس ي بوعرفةبرضوان كريم

حي دريوش بوعرفةبوجعدية رابح

حي دريوش بوعرفةرزيق محمد

حي دريوش بوعرفةزروقي بالل

شارع الاخوة تسقاديرت بوعرفة66معيوف عبد القادر

حي دريوش قرب مدرسة الاخوة بوشربي بوعرفةعمروس عائشة

حي دريوش بوعرفةمعصوم محي الدين محمد

حي دريوش قرب مدرسة الاخوة بوشربي بوعرفةعمروس ي عاشور

الطريق الرئيس ي بوعرفةالباي الياس

 بوعرفة06 مسكن ع 140حي 27مريم محمد

 بوعرفة01مقطع ا رقم قندوري كمال

شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفةعيشاوي فاروق

 بوعرفة01 رقم 03 مسكن ع 300طريق الرئيس ي حي فالح جمال

شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفة06 وناس امحمد

حي دريوش بوعرفة01مسعودي نور الدين

 حي دريوش10 سكن تساهمي ع290محمد فوزي عبد النبي

سوق محمد وكريف بوعرفةمزيان سيد احمد

 بوعرفة02الطريق الرئيس ي رقمحوبان حافظ

 بوعرفة20مقطع أ ك رقم بورعدة محمد

 بوعرفة16حي دهان ريكس ي رقم بوغداوي احمد

 بوعرفة14حي دريوش الحي التطوري رقم مسعود قيقوب

طريق الرئيس ي بوعرفةسحيم كريمة

 بوعرفة08حي دريوش رقم بعوش محمد

 بوعرفة23طريق الرئيس ي رقم بوعالم شريفي

 الطابق الارض ي07حي دريوش رقم محمد العدلي

 بوعرفة03حي الاخوة تساقاديرت رقم حوبان امين

 الطابق ألارض ي بوعرفة12حي دريوش رقم محمود بن زيان

 بوعرفة56طريق الرئيس ي رقم الباي سفيان

طريق الرئيس ي بوعرفة34ثابتي سليم

 بوعرفة58حي دريوش رقم دريوش شريف

 بوعرفة03شارع اي رقم بوقزولة حميد
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 بوعرفة71الطريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم حميدة محمد

 بوعرفة15الطريق الرئيس ي رقم احمد مسعودس وشان

 الطابق الارض ي بوعرفة45 رقم 13 مسكن ع 290حي دريوش عالل امين

تراب لحمر بوعرفةباندو احسن

الطريق الرئيس ي بوعرفةعلي مسعود

حي دريوش بوعرفة11حبة محمد

 بوعرفة31 بوعرفة رقم 01 مسكن ع 140حي بن علي نذير

 بوعرفة38 رقم 12 مسكن ع 290حي دريوش بوهاق يزيد

شارع تسقاديرت بوعرفة31جلول محمد رضا

حي بوعرفة دوار سيدي الفضيل بوعرفة02متيجي محمد

قسمة اوالد قويدر بوعرفةطارق وناس

 بوعرفة43تراب لحمر رقم حاج علي احمد

 بوعرفة52تراب لحمر رقم شريف محمد

تراب لحمر بوعرفة02زهراوي مروان

 بوعرفة06مقطع أ ن رقم ترجوني يوسف

 بوعرفة01 رقم 11مسكن عمارة 140حي ضمار سمير

 بوعرفة19 رقم 10 مسكن عمارة 102حي دريوش الخير جالل

32 رقم 11 ع6 مسكن تساهمي اجتماعي ح200مشروع مريم دومة

 بوعرفة11 رقم 3 مسكن عمارة 140حي بوقادر صفية

05 م اجتماعي تساهمي رقم 209مشروع محمد فزي عبد النبي

 بوعرفة101حي دريوش رقم سيد علي املشري

 بوعرفة47الطريق الرئيس ي رقم مريم محمد

تراب لحمر بوعرفةاحسن باندومغازة

اطعام سريع

قصابة

بوعرفة

مواد غذائية

مداومة يومي عيد الفطر
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التجارة                                                                  

 مديرية التجارة لوالية البليدة
 المفتشية اإلقليمية للتجارة بوفاريك

 

    2019قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 
 بلدية بوفاريك

 :المخابز 10
 

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
 6040644أ55 بوفاريك 51شارع أحمد بوقرة رقم  وابل عالل

5303509114و ا رقم  نهج بوقرة بوفاريك 51 مسعودي السعيد  
 6041501أ56 بوفاريك 09شارع سي بن يوسف رقم  سالم ربيع 

 6005403أ54 شارع االخوة بوزة بوفاريك سيد أحمد عدي 
 6041043أ56 بوفاريك 54شارع الدكتور بيت  رشيد تينيسة 

 6000441أ50 شارع مختاري علي بوفاريك محمدأرزقي غمدان
 / حي الصومام بوفاريك سعاد عيجة
 6096091أ09 شارع االخوة عليلي أحمد بوفاريك05 عنة أحمد

5535640أ50 بوفاريك 09شارع االخوة حمادوش رقم  سمير عثماني   
6030140أ50 بوفاريك 09الحي التقدمي رقم  عز الدين عوفي  

6014000أ50 شارع مناد محمد بوفاريك عبد الكريم زريق  
 / االخوة بلعيد بوفاريك عيساني أشرف
6035456أ53 بوفاريك 50شارع الدكتور بيت  بلقاسم يعقوب  

 :محطات الخدمات -10

 السجل التجاريرقم  العنوان اسم ولقب التاجر
 6000901أ 31 طريق الجزائر بوفاريك حية حكيم

 / نهج سوق الجملة بوفاريك نادي ياسين
 6013310أ05 بوفاريك 05طريق رقم  العيشاوي مولحسن

 6040911أ 51 شارع سوداني بوجمعة بوفاريك بوعمرة فريد

 :اطعام سريع  +مطاعم  - 10

رقم السجل  العنوان اسم ولقب التاجر
 التجاري

6059339أ30 شارع موحوس قدور بوفاريك فاطمة زامي   
6001469أ54 بوفاريك 01شارع موحوس قدور رقم  سفيان طالب   

6035664أ53 515الجهة الغربية لميدنة بوفاريك عمارة رقم  اكلي كريم  
6041110أ59 بوفاريك 09مشروع مسكن اجتماعي ع أو محل رقم  كوريفة الحبيب  

6005430أ54 بوفاريك 06مسكن اجتماعي تساهمي ع س محل  60مشروع  أغالون علي  
6049431أ56 بوفاريك 41مسكن تساهمي عمارة د رقم  60مشروع  رزقي حمو  

6011000أ33 شارع بالطتن الصغير بوفاريكم زرماني فيصل  
6090049أ01 حي كوران مسعود بوفاريك قندوز رشيد   

6000510أ50 بوفاريك 50 حي كوران مسعود رقم أحمد بودريعة  
6066096أ04 شارع مناد محمد بوفاريك10 بن عماري توفيق  

 

 



 

 :مقهى -10

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
6015410أ63 بوفاريك 10شارع زيدان محمد رقم  دوري محمد ،   

 6006064أ54 شارع االخوة حمادوش بوفاريك رزيقة حزي
6053105أ66 ساحة االستقالل بوفاريك شراف عبد الرحمان   

6041061أ55 بوفاريك 5311أوت  10ساحة  شرقي نحال   
6099060أ01 بوفاريك 03طريق البليدة رقم  تمينجوت محمد   

5603503951و ا رقم  نهج االخوة رطال بوفاريك14 قايدي رابح   
6044440أ51 بوفاريك 05الطريق الوكني رقم  00تجزئة رقم  عزوزي محمد  

6045040أ59 بوفاريك 56شارع الدكتور بيت رقم  جيكلي جاب الخير  
6001004أ 54 الجهة الغربية لبوفاريك عمارة ب الطابق األرضي بوفاريك ميلودي فاروق   

6035315أ53 بوفاريك 01حي كوران مسعود رقم  محرز حواس  
6016596أ33 بوفاريك 05شمال الطريق الوطني رقم  00تجزئة رقم مزيان سليم  

 

 :اللحوم والقصابة -10

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
6054513أ33 شارع اإلخوة رطال بوفاريك11 ماحي جمال  

 6315405أ55 شارع االخوة حمادوش بوفاريك فريد سفساف
6043635أ51 بوفاريك 51شارع مناد محمد  رقم  عيسى حسناوي   

6050513أ33 شارع مناد محمد بوفاريك 44  ماحي جمال  
6016194أ03 شارع مناد محمد بوفاريك  بن حسان حكيم  
6046941أ56 بوفاريك04عمارة أ محل   99شارع مناد محمد  رقم  تيفوري حسان  
6044006أ56 بوفاريك 09محل  05مسكن ع 40/510حي  المكي حسان  

6030441أ50 بوفاريك 10قسم  01حي كوران مسعود مج ملكية رقم  وليد خالد   
6050453أ34 الطابق األرضي عمارة  و بوفاريك 500  عبد الرزاق بن بايرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تغذية عامة -10

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
6056103أ30 الزاوية معزيز حسين وشارع عديم اللقب عبد الرحمان صافطة محمد  

 6095945أ01 بوفاريك 05جنوب الطريق الوكني رقم  00تجزئة رقم  رشيد رابح
6016960أ03 عمارة أ الطابق األرضي بوفاريك  99شارع مناد محمد  رقم  العربي مقرنين  

6065091أ01 شارع الدكتور بيت بوفاريك 11 هني رابح   
6001601أ54 شارع الدكتور بيت بوفاريك سماعين بن خالد  

6014045أ03 بوفاريك 64رقم   شارع مناد محمد علي زوادين  
6004509أ54 بوفاريك 1شارع كرار محفوظ محل رقم ب  رضا معمري  
6000356أ51 شارع االخوة حمادوش بوفاريك فتحي سعدي  

6054615أ33 بوفاريك 19شارع عديم اللقب عبد الرحمان رقم  محفوظ عايد   
6049169أ56 بوفاريك 05شارع االخوة بوزة قطعة رقم  سيد علي بوجمعة  
6040194أ55 طريق الشبلي بوفاريك عبد القادر قايدي  

6054665أ30 حي الصومام بوفاريك عبد القادر بن شيح  
6040914أ50 شارع مالح أحمد بوفاريك علي شعيب  

6013560أ50 11شارع مالح أحمد بوفاريك رقم  ميباركي رشيد  
6003661أ50 بوفاريك 05 شارع محي الدين خالد محل رقم 15 عبد المالك شورار  

6043301أ51 شارع محي الدين خالد بوفاريك 69 عمر سايس  
6011119أ03 بوفاريك 01رقم  05مسكن عمارة س 00حي  حميد طوطاوي  

6043644أ51 بوفاريك 09شارع مناد محمد  رقم  ركاس بوبكر  
5303500445رقم تسجيل  نهج بوختاشي بوفاريك 94 الزلي محمد  
6093010أ 06 شارع بوختاشي  بوفاريك ملول حسان  
6015094أ00 شارع عديم اللقب عبد الرحمان بوفاريك حنان بالل   
6030414أ50 الطابق األرضي بوفاريك 5عمارة أ  05ب الطريق الوطني رقم  09رقم  أعمر شات  

6065110أ01 حي بلوش سابقا حي قريت بوفاريك  يوشارب محمد  
6004916أ54 أحمد بوفاريكشارع عليلي  عوالي هند  

6013040أ50 بوفاريك 53شارع خوجة علي رقم  مالح محمد   
6016146أ 03 محل ب بوفاريك 15قسم 51الحي التقدمي مجموعة ملكية  ابراهيم تليجين  

6030414أ50 بوفاريك 01الحي التقدمي رقم  عبد القادر قروي  
5303506065بيومتري سجل  بوفاريك 09الحي التقدمي رقم  سفيان تليجين  
6091094أ09 شارع بوقرة بوفاريك11 العرفي طارق  
 046064446 بوفاريك 51نهج مختاري علي رقم  عزيز بلكير 

6001991أ54 مسكن بوفاريك 45/00حي  محمد رضا بن طرات  
6044905أ51 59رقم  09مسكن مسكن عمارة ب  510/900حي  دومي رابح  

6064153أ54 بوفاريك 05عمارة حي الملعب  شندرلي كمال  
6000311أ50 بوفاريك 0محل رقم  01مسكن عمارة  600حي الملعب  محمد بوحلف  

6096151أ09 بوفاريك 01مسكن عمارة ب  100حي 94 محمد عياد  
6040393أ51 حي الصومام بوفاريك زهية ميسوم   
6001401أ54 بوفاريك 05محل رقم  10شارع االخوة بوزة رقم  ريمة شايحي  

6040605أ51 نهج بوقرة بوفاريك 05 محمد هاروني   
6044030أ56 بوفاريك 54شارع الدكتور بيت  رقم  موراد اوزري  
6006450أ54 دكتور بيت بوفاريك 64شارع مناد محمد  على حافة ط و الريفي رقم  مصعب عون  
6005001أ54 بوفاريك 05حي الوزري رقم  فارس سالم   
0344014ب  04 شارع االخوة بوزة بوفاريك 09 عناب رشيد  

6054140أ33 بوفاريك 54مجموعة ملكية  99شارع مناد محمد قسم  رابح بورايب  
6001130أ54 بوفاريك  10قسم  19مسكن ترقوي بوعقاب طريق الجزائر قطعة  91شارع  محمد توفيق طوبال  

 

 



 قائمة وكالء الجملة للخضر والفواكه بوفاريك

 0102لعيد الفطر  المسخرين
 

 الموقع أو المربع رقم السجل التجاري االسم واللقب الرقم

 مسير سوق ج خ وف / بوزيان رشيد 05

 01موقع  6054134أ33 زيتوني العربي 01

 09المقع  6054651أ30 معزوزي عبد القادر 09

 95المربع  6051114أ30 محمد سعد سعود 06

 13المربع  6013115أ05 لعريبي محمد 01

 14المربع  6054193أ30 حسين تفاحي 04

 51/59الموقع  6054010أ30 دريادي أحمد 04

 54الموقع  6041063أ56 شبالوي أحمد 00

 54الموقع  6051930أ30 شريفي محفوظ 03

 50الموقع  6044661أ56 جلولة عبد الرزاق 50

 11الموقع  6059000أ30 شعبان أرزقي  55

 16الموقع  6061540أ01 بوطريق أعمر 51

 61الموقع  6000100أ50 بن سالم عبد القادر 59

 61الموقع  6051134أ30 بوربيعة حمود 56

 64الموقع  6041400أ56 بلخيري فاطمة 51

 511الموقع  6010336أ05 سلطاني العيد 54

 33الموقع  6010336أ05 حمامتي الطيب 54

 35الموقع  6055056أ30 بوعتو عمر 50

 30الموقع  6059111أ30 عمور حفيظ 53

 19الموقع  6006954أ54 شعبان عبد الناصر 10

 36الموقع  6041144أ56 خداوي عبد الرحمان 15

 516الموقع  6005605أ51 قليل فاطمة  11

 جديد 501الموقع  / رضوان أيت علي 19

 11المربع  6044114أ56 مهني رفيق 16

 14المربع  6000506أ51 حريمة العربي 11

 14الموقع  6054111أ30 باشوش عزوز 14

 10المربع  6050915أ33 فتال حسان 14

 45المربع  6053513أ33 بوسالم رابح 10

 41المربع  6055349أ30 لشهب توفيق 13

 49المربع 6041444أ59 حداش حمزة 90

 40المربع  / أمالو محمد الصغير 95

 43 المربع 6050413أ34 بوعزة محمد 91

 46المربع  / سعد هللا ميمي  99

 11المربع  6059411أ30 بزاز عبد القادر 96

 11/14المربع  6055450أ30 مواسي أحسن 91



 90المربع  6050106أ34 لشهب محمد 94

 91المربع  6061046أ04 لرادي فتيحة 94

 60المربع 6044566أ56 لحياني محمد 90

 65المربع  6055140أ30 بن نية اسماعيل 93

 64المربع  6046453أ56 أيت علي يونس 60

 60المربع  6011013أ00 الزبسة عبد العزيز 65

 11المربع  6000543أ51 طيبي ناجي 61

 16المربع  6041010أ56 قادة أوسامة 69

 01المربع  6006504أ54 وزين جلول 66

 09المربع  6006501أ54 عثماني مصطفى 61

 06المربع  6000915أ51 زحافي الطيب 64

 04المربع  6051931أ30 حداد محمد 64

 59المربع  6011601أ00 لعروسي طاهر 60

 56المربع  6043546أ51 خير الدين رشيد 63

 54المربع  6011146أ00 زياني رشيد 10

 54المربع  6050400أ34 يحوية محمد 15

 53المربع  6059490أ30 بوقفة ميلود 11

 10المربع  6050556أ33 توتةكمال بن  19

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية الشبلي
 

رقم السجل  العنوان االسم واللقب  النشاط
 التجاري

 6014033أ50 مركز الشبلي شعبان شاوش بقالة

 6051540أ30 11مركز الشبلي رقم  إبراهيم عاشور

 6016311أ03 91الشارع الرئيسي مج ملكية رقم  رابح عنماني

 6004441أ54 15مسكن عمارة  610حي  أحمد سيد

 6010419أ33 53مسكن عمارة  610حي  براهيم عرباوي

  شارع كروش عيسى زهير بلخوص

 6046019أ55 مسكن 510حي بوعالقة مسعود

 6006356أ54 50رقم  53مسكن عمارة  605حي  بلكاس محمد

 6090405أ01 مركز الشبلي وزاني عبد القادر

 6064464أ04 مركز خدام شبيلي هشام

 6911054أ00 مركز خدام بن سيال عمر

 6011946أ00 مركز خدام عبد النور عاللي

 6003999أ50 مركز خدام مسلوب عبد الحق

 03/01/001141 شارع كروش عيسى موالك عبد الرفيق مخبزة

 6014000أ50 شارع زاريف الشبلي لزاريفعبد الكريم 

 6004430أ54 شارع بوزرار زواق أحمد

 6049446أ56 54قسم  60مج ملكية  سعدي مهدية

 6014000أ50 مركز خدام زريف عبد الكريم

 6040014أ59 شارع كروش لزريف نصر الدين مقهى

 6006054أ54 15الشارع الرئيسي رقم  عز الدين خليفي قصابة

  مسكن الشبلي 610حي  أمير رمضان

ت ت خضر و 
 فواكه

  شارع عماري سعيد الشبلي 05 نور الدين جعيل

 6044411أ56 مسكن 540مشروع  عبد الرحيم وهابي

 6011101أ03 14الشارع الرئيسي رقم  بوقفة عيسى

 6041044أ59 مركز خدام عبدلي قويدر

 6044161أ51 مركز الشيلي خليل بلخشريب مغازة

 6004915أ54 مسكن 540مشروع  حمزي سمير إطعام سريع

 6044646أ56 01شارع كروش عيسى رقم  ناجم يوسف

 6054451أ33 الطريق الرئيسي الشبلي مويسني كمال

 6005114أ51 مسكن اجتماعي نساهمي 540مشروع  عبد المالك اسماعين

 0001446ب33 مركز خدام بوراس احسن محطة خدمات

 
 

 

 

 



    2019قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر
 الصومعة بلدية

 :المخابز 10
 

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6019196أ09 الصومعة 93مجموعة ملكية  مسعود شقاط   

60404443أ59 مركز الغرابة الصومعة حمزة ترانتي   

6009036أ54 هالل الصومعةشارع االخوة 410 عبد الحليم ترانتي   

 6044313أ 51 مركز الغرابة الصومعة سايغي فواز 

 6046900أ56 المخرج الشرقي الصومعة خليدة زواني زوجة عالل

 0003410ب54 المتجه الى بوينان الصومعة  13التعاونية العقارية رقم  جياللي عروسي وأمال بوطريق

 5194911أ55 عين وسارة 154حي جعفور مرياح مقاطعة  يراهيمي براهيم

03/00/6046910 مركز بهلي الصومعة اسحاق رابح   

6005304أ54 شارع زيتوني أحمد حلوية الصومعة علي زيتوني  

03/00/6003011 الصومعة 96مركز حلوية قسم  منير ارون   

03/56/55655 الصومعة 09مسكن عمارة  041حي بوسكين صباح   

 

 :اطعام سريع  +مطاعم  10

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6005546أ51 الصومعة 11مركز حلوية رقم  بشيرو مروج  

6065111أ01 الصومعة 15شارع كريتلي مختار رقم  كرومي عادل   
6040493أ55 شارع كريتلي مختار الصومعة علي خداوي  
6041411أ59 مسكن الطابق األرضي الصومعة 500مشروع  بوعالم لوتيد  
6094410أ06 شارع كريتلي مختار الصومعة قريشي سمير  

6009054أ54 مركز بهلي الصومعة محمد عيزوزي  

6004490أ54 شارع زميم علي الصومعة شمس الدين بدروني  
 

 :خضر وفواكه -10

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6006403أ54 الصومعةشارع كريتلي  05محل رقم رقم  فاروق كريش  

 6011043/00ح رقم /ب طريق الوطني االشرقي للصومعة 13 أحمد بوعلوانة 

00/6015434ح/ب الصومعة 55مجموعة ملكية رقم  قينع محمد  

6006546أ 54 الصومعة 04مسكن عمارة رقم  041حي  عبد الرحمان العبوس  

6051456أ30 مركز بهلي الصومعة قينعي محمد  

6000530أ50 مركز بهلي الصومعة عباديعبدالرحمان   
 

 

 :اللحوم والقصابة -01

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6041411أ56 شارع كريتلي مختار الصومعة محمد بوضياف  

 6044501أ56 الصومعة 05مجموعة ملكية رقم حمزة مكرطاري

6045103أ59 مركز الغرابة الصومعة عيداللطيف عالل  



6016149أ03 مركز حلوية الصومعة علي زيان  

6005304أ54 شارع زيتوني أحمد حلوية الصومعة علي زيتوني  

6015010أ00 شارع كريتلي مختار الصومعة بن بايرة وهيبة   

6009033أ54 تعاونية الفتح الصومعة علي لماري  

604110أ59 مسكن بلدية الصومعة041 رمزي ين قدور   

6000366أ51 الصومعة 16مسكن رقم 500حي  فاتح بوكرت   

6043300أ51 بهلي الصومعة 55شارع مهدي محمد رقم  650 مراد شعبان  

6096061أ09 مركز بهلي الصومعة مفتي عبد الرحمان  

 :تغذية عامة -10

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6003913أ50 مركز الغرابة الصومعة بونصايري يوسف  

 6069159أ04 مركز الغرابة الصومعة توفيقصهير 

6064144أ04 مركز الغرابة الصومعة جمال يوكرت  

6063361أ00 مركز الغرابة الصومعة زيدان محمد  

6064196أ04 مركز الغرابة الصومعة هلهال مقداد  

60440901أ51 حي حلوية الصومعة بلهادي اسماعيل   

6004449أ54 حلوية الصومعة 5314سبتمبر 56شارع  مخوخ نصر الدبن   

6019030أ33 مركز حلوية الصومعة بوراص زوليخة   

0000965ب56 تعاونية الفتح الصومعة مكري بوسعد  

6000146أ51 الصومعة 13الطريق الوطني رقم  حمزة بوميمر  

6090590أ05 شارع كريتلي مختار الصومعة حوال فؤاد  

6095001أ01 شارع كريتلي مختار الصومعة عاشوري جياللي  

60094911أ04 كريتلي مختار الصومعة60طريق الوطني  حسن حسيب  

6051944أ30 شارع كريتلي مختار الصومعة 05رقم سحنون محمد   

6094969أ06 تجزئة تعاونية المستقبل الصومعة بومهدي محمد  

6090004أ01 شارع كريتلي مختار الصومعة نكاري نبيل  

6090065أ06 الصومعةالمخرج الشرقي  أحمد الجوهر  

6035031أ50 الصومعة 05بن ناصر مجموعة ملكية رقم  بن سويسي نور الدين   

6049103أ59 الصومعة 01رقم  01مسكن عمارة  041حي  نوان فنيش زوجة سيلمي  

6093030أ01 الصومعة 55مسكن عمارة  041حي  ملولوج سالل  

6041130أ56 شارع الطيب سليمان الصومعة أحمد العيرج   

6003140أ50 مركز بهلي الصومعة نبيل بكيري  

6014115أ00 مركز بهلي الصومعة علي لحرش   

6095354أ01 مركز بهلي الصومعة محمد وزان  

6065643أ01 شارع شعبان محمد بهلي الصومعة عبد الكريم شباح   

6060565أ01 نهج شعبان محمد بهلي الصومعة يخلف حمزة  

60000959أ51 االخوة هالل مركز بهلي الصومعة شارع يعقوب مشير  

6003614أ50 مركز بهلي الصومعة خالد صخري  

 

 

 

 

 

 

 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية بن خليل
 

رقم السجل  العنوان االسم واللقب  النشاط
 التجاري

 6044131أ56 مركز بن خليل بوطالبي زكرياء بقالة

 6043403أ51 // محمدبهلولي 

  قرية واد المالح يحياوي رمضان

 6044014أ56 505قرية واد المالح رقم  لزهر مازوني

 604413أ55 مركز بن حمدان عبد الالوي زهير

 6049061أ56 دوار بت حمدان بسباسي نبيهة

 6040144أ55 طرق القليعة مركز بن حمدان أمين حمايدي

 6011415أ03 المالحقرية واد  بوثلجة عمر

 6011406أ33 مركز بن حمدان رقيق عبد الوحيد

 6004194أ54 بن حمدان 539القرية الفالحية رقم  بلحمزي إسماعيل 

 6044510أ51 مركز بن شعبان طريفي مصطفى

 6049111أ59 مركز بن شعبان  مراد تالم

 6006064أ54 مركز بن شعبان  جوهرة زرارة

 6044433أ51 مركز بن شعبان  قريشي مراد

 6030464أ50 63مركز بن شعبان رقم  فيصل عايد

 6004446أ54 مركز بن شعبان  كمال بن أمغار

 6040333أ51 مركز بن شعبان  أحمد ولد التركي

 6096164أ09 مركز بن شعبان  عثماني عائشة

 6006359أ54 مركز بن شعبان  أمين مصباح

 6006355أ54 نوفمبر بن شعبانحي أول  شعبان محمد

 6044656أ55 مركز بن خليل بلحمزي يوسف مخبزة

  مركز بن حمدان شعبان نور الدين

 6035404أ53 51مركز بن شعبان رقم  يوسف شافعي

 6035904أ53 مركز عين عائشة 01محل رقم  عبد هللا سحيري

 6010561أ33 مركز بن شعبان  ولد التركي رضوان

 6011101أ03 مركز بن شعبان  رفيق غالب

 6001303أ54 مركز بن حمدان إسحاق عبد القادر إطعام سريع

 6004549أ54 مركز بن شعبان  حمزة يوسفي

 6066451أ04 مركز بن شعبان  بن عاشور حمزة

 6041906أ56 طرق القليعة بن حمدان بسباسي لطفي مقهى

 6009106أ54 مركز بن حمدان محمد معزوزي

  مركز بن حمدان نغموش فريد

 6030144أ50 50مركز بن شعبان رقم  سامية دغمان قصابة

 6011096أ03 مركز بن شعبان  أمحمد بن توتة

ت ت خضر 
 و فواكه

 6060635أ01 مركز بن شعبان  بن يحيى رمضان

 
 

 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية بوعينان

رقم السجل  العنوان واللقب  االسم النشاط
 التجاري

 6011440أ03 06تجزئة العمرانية رقم  بوداش عبد الوهاب بقالة

 6019644أ03 نهج عويشة اعمر 09 كرماج أحمد

 6003166أ50 شارع شعبان محمد إسماعيل عبد الرزاق

 6003050أ05 51شارع تمعوشت رقم  الفرطاس علي

 6040449أ51 شارع زهرة العيد حوال حمزة

 6030345أ50 شارع زهرة العيد عزوز سيد علي 

 4035941أ09 13الطريق الوطني رقم  بوسعادة فيصل

 6099400أ09 شارع زهرة العيد بوطبال عثمان

 6095906أ01 01رقم  5مسكن عمارة  61شارع  رحماني رضوان

 6049405أ56 شارع شعبان امحمد  جغبوب ابراهيم

 6040119أ55 نهج احميدة محمد بلطرش مراد

 6093369أ01 طريق الشريعة بوعينان صالحي فاطمة

 6044640أ56 01شارع رابح علي رقم  زوطال اسماعيل

 6014413أ50 شارع عويشة أحمد شويدر بوعالم

 6013331أ05 بوعينان 13الطريق الوطني رقم  بن كيني رابح مخبزة

 6010619أ33 مصطفىشارع الوسطاني  الفرطاس محمد

وصل إيداع   56قسم  40مج مل رقم  يوسفي حمزة

5303503013 

 6016053أ03 بوطبال أحمد 54شارع  عاشور فاطمة الزهراء

 03/0900644 شارع حميدة محمد بوجمعة قبايلي

  05مسكن عمارة  61شارع  رابطي محمد إطعام سريع

 / شارع حميدة محمد بوينان بوطبال أحمد

 6061341أ04 بوينان 51قسم  550شارع زهرة العيد مجموعة ملكية  سمير لعبودي

 6005116أ51 بوينان 53قسم  51الحي الجديد مجموعة ملكية رقم  بالل شتوان مقهى

 / شارع عويشة محمد بوينان لعرابجي حسان عرابجي

 6056010أ30 ساحة الشهداء بوينان عرابجي حمود

 6010491أ33 الوسطاني مصطفى بوينانحي  الفرطاس فيصل 

 6045451أ59  53قسم 10الحي الجديد مج مل رقم  مراد عاشور قصابة

 6091441أ09 شارع حميدة محمد بوينان 04رقم  جمال بعة

 6000500أ50 بوينان 50قسم  515مجموعة ملكية  شتوان عبد هللا 

ت ت خضر 
 و فواكه

 / بوينان 60شارع زهرة العيد رقم  بوذيب خدوجة 

 6041006أ59 بوينان  50شارع الوسطاني مصطفى رقم  بغة نصيرة 

 6044600أ56 شارع حميدة أحمد بوينان طيب شتوان

 6045164أ55 شارع حميدة محمد بوينان موسوني خالد

 6049565أ59 طريق مالحة  يخلف محمد سوبيرات

محطة 
 خدمات

 6091603أ01 بوينان 13الطريق الوطني رقم  زهرة أحمد

 
 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية قرواو
 

رقم السجل  العنوان االسم واللقب  النشاط
 التجاري

 بقالة

 6001191أ54 ربعةحي بوزيد المزارع األ يوسف شعبان

 6001101أ54 نهج عابد علي عبد وليد

 6041199أ59 99شارع الشهداء رقم  زكرياء يخلف

 6096314أ09 شارع الشهداء بوزيد محمد

 6000100أ50 شارع كريتلي مختار جمال دحماني

 6015305أ33 شارع كريتلي مختار 05 ميسوم محمد

 6040109أ51 شارع كريتلي مختار 41 السيد مريم

 6046319أ55 شارع بن قدور محمد توتي محمد أنيس

 6016095أ03 نهج اإلخوة قصار موسيدان بشيرة

 6015505أ00 نهج ف قرواو فليسي عبد النذير

 6009454أ54 حي العبادي سيدي عيسى قرواو عبد هللا العيزوني

 6040540أ51 حي العبادي قرواو عاشور سدار

 6044601أ56 الحي التطوري مركز سيدي عيسى أحمد قبور

 6014614أ00 نهج ز قرواو 94 بلكاس جميلة

 6000091أ51 سيدي عيسى مركز يوسف بومدان 

 6060611أ04 مركز سيدي عيسى حمية محمد

 6001646أ54 03مركز قرواو نهج رقم  عبد الرحمان قناشي

 6043914أ51 نهج قصار الطيب حاج أنيسة رحمون

 6009335أ54 مسكن سيدي عيسى قرواو 560حي  فؤاد فراحي

 6004011أ54 01حي الشريفية رقم  محمد عارجي

 مخبزة

 6016400أ03 شارع الشهداء مخاشن حسين

 6069913أ04 شارع كريتلي مختار مراقة عبد الرفيق

 6069553أ04 شارع فتال عبد القادر محل أ سرير سمير

 إطعام سريع

 6064190أ04 حي بوزيد قرواو رقاز فؤاد

 6040060أ51 05شارع الشهداء رقم  صديق دحماني

 6044951أ51 كريتلي مختارشارع  زيتوني محمد

 مقهى
 6001069أ54 شارع الشهداء عبد الحليم بوزيد

 6010303أ33 شارع الشهداء عدي نور الدين

 قصابة
 6090656أ06 شارع الشهداء يحياوي نبيهة

 6044100أ51 شارع كريتلي مختار حكيم عزي

ت ت خضر 
 و فواكه

 6011514أ00 نهج اإلخوة حماني حماني عبد القادر

 6090015أ01 حي العبادي الشريفية قرواو سليم عزازدة

 0004015ب33 طريق بوفاريك 59مج ملكية رقم  (سوبي)حشالف رضا سالم  مطحنة

 
 



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

شعباني حورية

خالدي جويدة

حورية عثمان

تنقالي احمد

خدير جالل

بولباني فاتح

عثمان عاشور

امحمد لعربي

غزالي احمد

نبيل بوقاس ي 

يونس عزازي 

عياش عثمان 

فاروق الفضيل

محمد بوقلماني

قبي فيصل 

عثمان محمد عز الدين

عالق بوعالم

ياسين عثمان 

حمو مصطفى  

عيسو العيد

بوغالف جمال  

سحال بالل 

تواليت محمد

يحي محمد 

بوغالف احمد 

منهي رشيد 

بوغالف سمير 

غربي منور

جمال بكاي

مقالتي محمد

تليجاني محمد

شامة املاحي

عز الدين حمدي

عبد النور بودهدير

كمال عالم

عبد القادر حمدود

عبد الحليم بوالباني

الشراطي محمد

سليمة دغمان

املقداد عبد الرحمان

عبد الحفيظ ميدون

عبد القادر سالي

مراد جعدي

عزازي محمد

مبارك احسن

الصيادلة
 بوقرة46حي اللوز رقم 

 مسكن بوقرة630حي 

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

عامة تغذية

بوقرة 04 رقم البليدة طريق

بلدية بوقرة    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

بوقرة 40 رقم محمد اوسرير شارع

بوقرة اوسرير شارع 29

بوقرة اوسرير شارع 28

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة ب محل االربعاء طريق

بوقرة الجزائر طريق

 بوقرة اللوزات حي

بوقرة عمر تيسلي شارع

بوقرة مسكن 490 حي مقابل اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي تجزئة

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة 178 رقم االربعاء طريق

بوقرة االربعاء طريق107

بوقرة 05 رقم م ت ا مسكن 220 حي

 بوقرة اللوزات حي

بوقرة االربعاء طريق 134 رقم مسكن 138 تجزئة

االربعاء طريق قطعة 138  تجزئة 66

 بوقرة 30 رقم محمد اوسرير شارع

محمد اوسرير شارع

47بوقرة البليدة طريق

البليدة طريق 01 رقم

بوقرة 8 رقم حمينة شارع

 محمد اوسرير شارع

محمد اوسرير شارع 

الشهداء ساحة

ملوان حمام طريق

البريد شارع 12  

 بوعالم بوقلماني شارع

بوقرة 55 رقم الجزائر طريق

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 11 رقم الشبلي طريق

بوقرة البريد شارع

بوقرة اللوزات شارع 14

بوقرة االربعاء طريق 115

بوقرة134 رقم االربعاء طريق

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

السريع اطعام

مخبزة

مقهى

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة ج محل البليدة طريق



عبد الرزاق

مزيان نبيل

قوش ي اخمد

شيخي عادل

صفاق حميدة

عثمان عبد النور

لغلوغ عادل

عز الدين مسعودي 

عبد القادر بوغالف

رحمون رمضان

زيت بالل

عزاز سعيد

بطاش رضا

محمد امين بالش

عبد الحفيظ قبالج

بن خوية سفيان

عبد الحكيم شيخ

حميان محرز

مراد شنوفي

حميان امين

حميان سفيان

حواء عز الدين

بوغانم يوسف

وزين اسماعيل 

عمور احمد 

قيدوش مراد

شعوة احمد

بوشباح فاروق

حمراوي محمد

عميري كمال

بن مزيان علي

عزوني سفيان

زهرة اسماعيل

بركان رابح

فراش عبد هللا

حميدي موس ى

فدان دليلة

حواس ياسين

لخضر بوبكر

عبد النور شريف

بوالباني جمال

منهي محمد 

اوشان محمد

براهيم وسقون 

بن خضرة جياللي 

شريف احمد 

مزوار عمر

تنقالي احمد 

رابح ضيف هللا 

لعفيفي محمد

براقش حكيم

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

عامة تغذية

عامة غذائية مواد

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

وفواكه خضر

قصابة

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 03 محل الجزائر طريق علي قريشي الشهيد شارع

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة 08 محل 04 ع مسكن310 حي

بوقرة د محل ج مدخل االربعاء طريق

بوقرة الزاوش غابة

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة المربوني طريق

بوقرة 03 ع مسكن40 حي

بوقرة 09 محل 04 ع مسكن310 حي

بوقرة 01 محل محمد اوصغير شارع

بوقرة 8 رقم 1 ع الملعب حي

بوقرة االربعاء طريق01

بوقرة 01 محل 14 رقم الملعب حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 147 مربع الجملة سوق

بوقرة 151 مربع الجملة سوق

بوقرة اللوزات حي

بوقرة المربوني طريق

بوقرة 75 رقم محمد اوسرير شارع

بوقرة 01 رقم محل بوقرة و بوينان بين 29 رقم الوطني الطريق

بوقرة 91 رقم االربعاء طريق

بوقرة ا محل االربعاء طريق

بوقرة 33 رقم الجملة سوق

بوقرة  37   رقم الجملة سوق

بوقرة  36   رقم الجملة سوق

بوقرة  144   رقم الجملة سوق

بوقرة  5655/   رقم الجملة سوق

بوقرة   58  رقم الجملة سوق

بوقرة 153 مربع الجملة سوق

بوقرة 157 مربع الجملة سوق

بوقرة 155 مربع الجملة سوق

بوقرة 155 مربع الجملة سوق

بوقرة 167 مربع الجملة سوق

بوقرة 68 مربع الجملة سوق

بوقرة 137 مربع الجملة سوق

بوقرة 217 مربع الجملة سوق

بوقرة 281 و 200 مربع الجملة سوق

بوقرة 219 مربع الجملة سوق

بوقرة 53 مربع الجملة سوق

بوقرة 221 مربع الجملة سوق

بوقرة   59  رقم الجملة سوق

بوقرة   64  رقم الجملة سوق

بوقرة 273 مربع الجملة سوق

بوقرة228 و 229 مربع الجملة سوق

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

بوقرة32 مربع الجملة سوق

بوقرة11 مربع الجملة سوق

بوقرة 331 مربع الجملة سوق



فراش فاروق

حمدود نورالدين

موساوي خالد

تنقالي عامر

عبد القادر بوركاش

هندل عز الين

عتوم عبد الفادر 

حاج ولباني

مطمور سفيان محمد

جمال بلخير

لعريبي كمال

عبد الوهاب مولوجي

حسان صليحة

عبد العزيز بوقلماني

براهيمي شمس الدين

عقية بورنان

حسين شريف

عبد الرزاق خودري

رمضان خراش

فرطاس منور

امحمد عالل

محمد شراطي

محمد عيس ى

ميدون احمد

لغريزي سعيد

العيموش عبد القادر

يهوني رابح

قوبة الوناس

حيقون عبد

كمال ولد احمد

العيدي منور

بورابعة عبد الفادر

معزوز عبد القادر

يخلف الهادي

تواليت احمد

عالل سليمان

غزالي احمد

عالل موس ى

خدير محمد

فراش صديق

يكوز جلول

شراطي مصطفى

طراد علي

جعو محمد

سيف الاسالم بوالباني

مراد

بن قسوم محمد

مزواد عبد القادر

لعبودي خالد

بوزيان محمد

وفواكه خضر الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

وفواكه خضر

بوقرة121 مربع  الجملة سوق

بوقرة65 مربع الجملة سوق

بوقرة مربع  235الجملة سوق

بوقرة 254مربع  الجملة سوق

بوقرة 307و306 مربع  الجملة سوق

بوقرة294  مربع  الجملة سوق

بوقرة173 مؤبع  الجملة سوق

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

31رقم الفواكه و للخصر الجملة سوق

بوقرة الجملة سوق 107 رقم

بوقرة الجملة سوق 91/90رقم

بوقرة الجملة سوق 239رقم

بوقرة الجملة سوق 238 رقم

بوقرة الجملة سوق 237/236رقم

بوقرة 205 مربع الجملة سوق

بوقرة 19 مربع الجملة سوق

بوقرة18 مربع الجملة سوق

بوقرة 45 مربع الجملة سوق

بوقرة الجملة سوق 47رقم

الجملة سوق201رقم

241/240مربع الجملة سوق

244مربع الجملة سوق

247/246مربع الجملة سوق

292مربع الجملة سوق

بوقرة الجملة سوق 197/196رقم

بوقرة الجملة سوق 231رقم

بوقرة الجملة سوق 207/206رقم

بوقرة الجملة سوق 62رقم

بوقرة الجملة سوق 64 رقم

بوقرة الجملة سوق 46 رقم

بوقرة128 مربع الجملة سوق

بوقرة 296و297 مربع الجملة سوق

بوقرة 116 مربع الجملة سوق

بوقرة299و298 مربع  الجملة سوق

175/174مربع الجملة سوق

15مربع الجملة سوق

23مربع الجملة سوق

بوقرة 42 مربع الجملة سوق

بوقرة 24 مربع الجملة سوق

بوقرة 28 مربع الجملة سوق

بوقرة03 مربع  الجملة سوق

بوقرة10مربع  الجملة سوق

بوقرة117مربع  الجملة سوق

بوقرة 290 مربع  الجملة سوق

بوقرة 285 مربع الجملة سوق

بوقرة 131 مربع الجملة سوق

بوقرة 55 مربع  الجملة سوق

بوقرة 332 و331 مربع الجملة سوق

بوقرة135 رقم  الجملة سوق

بوقرة 282 رقم الجملة سوق



تنقالي عبد القادر

قفقاف جياللي

حاج خنوس ي

زروق عبد الرحمان

محمد طيلب

عيواز ابراهيم

عثمان علي

عياش لباد

قنيعي بوعالم

القنيعي محفوظ

قفقاف يوسف

مهايلي رابح

قبي عمر

عياش موس ى

شريف محمد

بوالباني خداوج

ش ذ م م املنار بلعمري محمد 

هواري محمد كمال

الواليش جمال

عميش حورية

كحل العين عادل عبد الرزاق حسان 

وفواكه خضر الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

بوقرة

وفواكه خضر

الفطر عيد يومي مداومة

بوقرة 329 مربع الجملة سوق

الجزائر طريق

بوقرة خالد االمير شارع

بوقرة بوغالف شارع

بوقرة113 مربع  الجملة سوق

بوقرة124و125 مربع  الجملة سوق

بوقرة178 مربع  الجملة سوق

الخدمات

بوقرة268و269 مربع  الجملة سوق

بوقرة60 مربع  الجملة سوق

بوقرة53 مربع  الجملة سوق

بوقرة204  مربع  الجملة سوق

بوقرة208 مربع  الجملة سوق

بوقرة34و33 مربع  الجملة سوق

بوقرة29 مربع  الجملة سوق

بوقرة 235و234مربع  الجملة سوق

بوقرة 260 مربع  الجملة سوق

بوقرة264 مربع  الجملة سوق

بوقرة263و262 مربع  الجملة سوق

بوقرة259 مربع  الجملة سوق

بوقرة256و255 مربع  الجملة سوق

بوقرة316 مربع  الجملة سوق
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 يــةــــــــراطيـة الشعبـــــــــــــريــة الديمقـــــــــــــوريــة الجزائـــــــــلجمها

 وزارة التـــجـــارة

 مــديريــة الـتــجــارة لــوالية البـــليدة

 المفتشية  اإلقليمية للتجارة بالعفرون

 

 9102واأليام الموالية قائمة التجار المعنيين بالمداومة خالل يومي  عيد الفطر المبارك

 نروفعلا ةيدلب

 البلدية
نوع 
 النشاط

 اسم التاجر
 عنوان المحل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العفرون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةمخبز
17 

 

 111حي التجزئة الغربية  قوادري خليفة

 شارع أول نوفمبر محمد المهدي عرعار

 شارع أول نوفمبر خساني عبد القادر

 11شارع بريجة صالح رقم  قبايلي مصطفي

 شارع مهداوي عبد القادر الياسين عبزوزي

 شارع أول نوفمبر األحسن بن عائشة
 شارع محمد حسان اريبي فتيحة زوجة العمري

 
 
 
 
 
 
 

 بقالة

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارع أول نوفمبر  11  طاكبو سمير

 شارع أول نوفمبر بوعالمبلحاسن 

 شارع قبايلي عبد القادر زواوي نعيمة

 شارع قبايلي عبد القادر جياللي بوحاوية

 10التجزئة الغربية رقم  زوقالي محمد 

 11حي بورقون محل رقم  ايمان حمية

 11حي بني مويمن رقم  خديجة احمد عائشة

 حي بورقون جطو حمزة

 بني مويمنحي  فاروق حمودة

 حي بورقون عمار محمد

 حي بورقون بن احمد فاطمة

 حي مهداوي عبد القادر ميلود يمينة

 حي بورقون  نخايليةمحمد

 قطعة التجزئة الغربية 111 حي خاد المكرفي

 ب 34شارع القدس محل رقم  خالد زاوي

 شارع مبارك الشريف شيكر محمد

 شارع لزار محمد مزيانمحمد مزيان بطاهر 

 قطعة 111حي التجزئة الغربية رقم  يخلف مليكة



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العفرون
 

 
 
 
 
 
 
 

 بقالة
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارع بريجة صالح الطيب سامية

 شارع مبارك شريف عبد القادر بوشنة خيرة

 شارع مبارك شريف عبد القادر حاج مهدي يوسف

 شارع مهداوي عبد القادر محمد خليفة

 43القادر شارع مهداوي عبد  بن براهيم محمد

 الغربية التجزئة الكبير علي

 شارع طبوثي احمد العسكري بركان

 شارع بريجة صالح تومي نبيل

 13شارع بريجة صالح رقم  بدر الدين اعمر شريف

 11شارع بريجة صالح رقم  بلحاسن علي

حاج فطيمة حاج عبد 
 القادر

 حي بورقون

 11رقم حي بني مويمن محل  اسامة بن عمر

 شارع دويسي عبد القادر عماد الدين حميدات

 شارع لزار محمد بارودية مرزاق

 شارع القدس بوزيدي محمد

 11شارع بريجة صالح رقم  حسين كرليفة

 شارع اول نوفمبر بوداوى عمر

 مسكن طريق وهران 01حي  بلحاسن محفوظ

 شارع اول نوفمبر بكة محمد

خضر 
 وفواكه
10 

 حي بني مويمن محمد مهبالي

 قطعة التجزئة الغربية 111حي  بوجلة خالد

 شارع بورقون بن طيبة رابح

 شارع قيبوع محمد  خير الدين قيبو

 خليفة عمران
مج ملكية رقم  44شارع القدس قسم 

161  

 الغربي المخرج تجزئة عبد العزيز قويدر بن علي

 مغازة
19 

 مباركسليم احمد 
شارع مبارك شريف عبد القادر 

 11محل رقم 

 شارع مهداوي عبد القادر  حميدة جلطي زوجة عامر

 قصابة
15 

 شارع قبايلي عبد القادر يوسف طهراوي

 احمد المعيزي
شارع قبايلي عبد القادر محل رقم 

08 

 شارع أول نوفمبر فؤاد الكبير

 شارع أول نوفمبر محمد بن عامر

 حي بريجة صالح علي عمور

 مقهى
17 

 
 

 شارع أول نوفمبر محمد شاشوة

 شارع أول نوفمبر بيبيط عبد الحكيم

 شارع أول نوفمبر محمد الهامل

 شارع أول نوفمبر مجاجي امحمد



3 

 

 

  

 
 مقهى
 

 شارع أول نوفمبر تسوري فاطمة الزهراء

 شارع أول نوفمبر بوستة عبد القادر

 شارع أول نوفمبر احمد بودواني سيد

 العفرون

محطة 
 خدمات
14 

 

 شارع أول نوفمبر الهامل علي

 شارع أول نوفمبر وليد لعزالي

 شارع أول نوفمبر حاج قويدر محمد

 طريق السيار شرق غرب محطة تمزقيدة

إطعام 
 سريع
10 

 محمد يكرلف عبد الصمد
الطابق االرضي  شارع أول نوفمبر

 13قسم  14عمارة أ حصة 

 قيبوع محمد شارع حليم ملبوس

 34محل رقم  شارع أول نوفمبر عمر مصطفاوي

 16حي التجزئة الغربية رقم  نوال معشوق

 شريف عمر محمد شارع عبد الكريم سحنون

 شارع القدس سيد علي زيات



4 

 

 يــةــــــــراطيـة الشعبـــــــــــــريــة الديمقـــــــــــــوريــة الجزائـــــــــالجمه

 وزارة التـــجـــارة

 مــديريــة الـتــجــارة لــوالية البـــليدة

 المفتشية  اإلقليمية للتجارة بالعفرون
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 ةيازوم ةيدلب

 البلدية
نوع 
 النشاط

 اسم التاجر
 عنوان المحل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يةموزا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةمخبز

17 

 

 شارع بن عيشوبة قدور بوزيان علي

 شارع جاني محمد زروقي عبد القادر

 شارع أول نوفمبر جدايمي مليكة

 13شارع بيران أمحمد رقم  بوالطين يزيد

 عالل أحمد  شارع القادر عبد الركرمة

 حي بن عيشوبة بن حواه أحمد

 قرية بني شقران بعمر جمال

 
 
 
 
 
 
 

 بقالة

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارع اإلخوة يخلف بوجمعة إبراهيم

 شارع مبسوط رابح جلوط عبد القادر

 شارع بوفيسة أحمد أمين ربيع

 شارع بن أحمد عسالوي 10 إيداليا أمحمد

 شارع بن علي موزاية 11 محمد العربي ميسوم

 30شارع اإلخوة بن يخلف رقم  وابل كمال

 شارع بلهادف يت زقاع سميرآ

 بلهادف شارع الحيرش عبد القادر

 حي بن عيشوبة قدور بوزيان أبو بكر

 القادرشارع مغراوي عبد  شاوطي محمد أمين

 قرية بني شقران طوهاري فريد

 قرية بني شقران طبول عبد الحق

 قرية بني شقران حمادور بريكة

 قرية بني شقران بن رحمة محفوظ

 شارع اإلخوة عالل تيجيني خالد

 شارع محمد أسعد سعيداني محمد

 16شارع محمد أسعد رقم  حميد شاقور

 نوفمبرشارع اول  مزيان مجيد



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موزاية
 

 شارع بوفيسة أحمد بن ناصر فتيحة

 18مبسوط رابح رقم  شارع بودواني جياللي

 مسكن 31قرية بني شقران حي  محمد طيبي

 قرية بني شقران عمروس حسين

 قرية بني شقران العتبي جويدة

 شارع مبسوط رابح جلوط عبد القادر

 شارع بلهادف معمر شريف قدون

 11شارع بلهادف رقم  محمد العربي زوبير

 شارع أول نوفمبر يوسف بن احمد

 شارع أول نوفمبر قاسم احمد

 11السهم رقم 44شارع مسكار رقم  أيوب بن رابح

 شارع بن علي خالد عبد الرزاق اشوف

خضر 
 وفواكه

19 

 شارع بلهادف الحيرش جياللي

 شارع بوفيسة أحمد بن يوسف أحمد

 شارع مبسوط رابح أسامة بوعمرة

 شارع أول نوفمبر البرازي عائشة

 43شارع اإلخوة بن يخلف رقم  زرارقة فاطمة الزهراء

 شارع احمد عالل محمد بشير شاعة

 11شارع مبسوط رابح رقم  طارق تسوري بن تسوري

 33شارع مسكار علي رقم  بعزي عبد القادر

 مغازة

17 

 هللا الحاجحمزة عبد 
قسم  57م م رقم /اإلخوة بن يخلف 

 موزاية 83

 شارع اإلخوة بن يخلف قبلي يوسف

 شارع جاني محمد الطابق األرضي بغالم لعراب

 الدين نور عمور  الصناعية المنطقة موزاية عمور مطحنة 10مطحنة

وحدة 
انتاج 
 المياه
19 

 الحطاطبة طريق أكواسيم

ش ذ م م موزة للمياه 
 Mozaالمعدنية  

 حي قدور رابح

 قصابة
10 

 قرية بني شقران العورة عبد القادر

 شارع مبسوط رابح أحمد هجالة يوسف

 شارع مبسوط رابح أسيرات محمد

 قرية بني شقران العتبي جويدة

 شارع أحمد عالل كناني جمال

 جلوط سيد علي
 

 13شارع بن أحمد علي رقم 

 مقهى
12 

 
 
 
 

 مسكن 113حي  كرموس عبد القادر

 مسكن تساهمي 113حي  بلقاسم فيسة فاتح

 شارع اإلخوة بن يخلف هواري عبد القادر

 شارع أول نوفمبر النعار محمد

 شارع أول نوفمبر بوشامي ناصر

 شارع أول نوفمبر جميل محمد



6 

 

 

  

 
 مقهى
 

 شارع أول نوفمبر بن حاسين مراد

 11شارع اول نوفمبر رقم  بوجمعة يخلف محمد

 قرية بني شقران بن عالل محمد

 موزاية

محطة 
 خدمات
17 

 

 طريق العفرون موزاية ش ذ م م محطة متيجة

 نوفمبر أول شارع بوثلجة عبد الرزاق

 قرية بني شقران عبان محمد

 إطعام
 سريع
10 

 قرية بني شقران محمدي بهية

 قرية بني شقران محمد نادر

 شارع أول نوفمبر وكيل بشير

 شارع بن أحمد علي تسوري بن تسوري مراد

 03شارع اول نوفمبر محل رقم  بدر عمار

 شارع أول نوفمبر حشادي قويدر



7 
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 ةنامرلا نيع ةيدلب

  

 اسم التاجر نوع النشاط البلدية
 

 عنوان المحل
 

 عين الرمانة
 

 مخابز
10 

 حي برج األمير عبد القادر موسى بن زيدة

 بقالة
00 

 
 

 مركز عين الرمانة فاطمة القادر عبد حاج

 مركز عين الرمانة مزاري عبد الصمد رابح

 حي الريحان قادوم نصيرة

 الريحان حي ميلود دحمانعمر 

 الريحان حي المكرفي خديجة

 الريحان حي مهدي هجالة عبد القادر

 برج االمير عبد القادر حي حاج عبد القادر رشيدة

 برج االمير عبد القادر حي محمد سي عمار

 برج األمير عبد القادر حي اشروقي موسى

 برج األمير عبد القادر حي زعطوط رشيد

 برج األمير عبد القادر حي بزاري كنزة

 مطحنة 
10 

 للمتيجة الصناعية المطحنة
 أقرو سيم

 الرمانة عين الصناعية منطقةال

 مقهى

10 
مزاري عبد الصمد عبد 

 القادر
 مركز عين الرمانة



8 

 

 

 9102 /واأليام الموالية قائمة التجار المعنيين بالمداومة خالل يومي  عيد الفطر المبارك

 بلدية وادي جر

 اسم التاجر نوع النشاط بلديةال
 عنوان المحل

 

 وادي جر
 

 ةمخبز
10 

 

 وادي جر الوسط عياش عبد القادر

 
 
 
 
 

 
 

 بقالة
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13الطريق الوطني رقم  أوراج محمد

 اللحياني عبد القادر
 وسط وادي جر

 

 وادي جر دراعي مراد

 بجوار المتوسطة 11محل رقم  الشيكر بن عائشة

 أوراج جمال
 وسط وادي جر

 

 مسكن وادي جر 10حي  عامر جياللي

 مسكن تطوري وادي جر 31حي  خليفة عائشة

 وسط جر وادي رابح جعفر بن

 مركز بلدية وادي جر الفروجي خالد

 بجانب الشارع الرئيسي وادي جر اللحياني جمال

 خضر وفواكه
19 

 الشارع الرئيسي لوادي جر سرير ياسين أحمد

 وادي جر وسط حاج محمد أمين
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