
                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة�ال�شاط 

الاسم�واللقب�أو��ال�سمية 

إلاجتماعية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   

فر���امحمد

خر��ش�مسعود

سم���تامري

راقوب�لطفي

نوفل�يوسف

هناوي�ع��

يو�س�بن�ع��ية

ي���بن�قوفة

كس��ي�حكيم

حب��و�عبد�الرزاق

ابراهيم�كب�ش

ساحل�اسماعيل

اومو����لطفي

مكيوس�فاز�ة�ش�بوط

بوقبال�صا��

سالم�الياس

قادري�رابح

بن�حس�ن�زكر�ا

برن�����محمد

بلقاسم��و�دمي

سيلي���سم��

سليمان�محمد

نم��ي�مراد

داودي�مجيد

�و�و�بن�عزة

بوعالم�الع��وزي

لعرو����مصطفى

سيلي���الهاش��

سليما�ي�كر�ممق��

بزاري�سليم

بورقعة�جمال

�� 05 نخالت�وادي�العاليقسعدي�محمد

بوا���احمد

حمزي�محمد

أحمد�قور�ب

مخ��ة

���بن�صا���وادي�العاليق

���بن�صا���وادي�العاليق

شارع�يوسف�العبا����وادي�العاليق

شارع�عبا����يوسف 

�� 05 نخالت�وادي�العاليق

شارع�الواجدري�حس�ن�محل�د�وادي�العاليق

السوق�املغطى�وادي�العاليق

طر�ق�ا��طاطبة�بلدية�وادي�العاليق

���بن�ع���وادي�العاليق

���لطراوي�رقم 111 وادي�العاليق

���بن�صا���وادي�العاليق

���بن�صا���وادي�العاليق

مزرعة�العيد�ابراهيم�وادي�العاليق

���بن�صا���وادي�العاليق

�� 150 مسكن�وادي�العاليق

قصابة

�� 05 نخالت�وادي�العاليق

شارع�عمورة�ع���رقم 16 وادي�العاليق

مواد�غذائية�عامة

مجموعة�ملكية 22 قسم 15 وادي�العاليق

���بوعلي���وادي�العاليق 

���لطراوي�رقم 111 وادي�العاليق

تجزئة�ألامل�بلدية�وادي�العاليق

���خمس�نخالت�وادي�العاليق

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�وادي�العاليق

خضر�وفواكه

شارع�بن�ع�شة�مولود�وادي�العاليق

���خمس�نخالت�وادي�العاليق

���بن�صا���وادي�العاليق

���بن�صا���وادي�العاليق

شارع�عبا�����يوسف

���أول�نوفم��

���أول�نوفم���وادي�العاليق

مداومة�يومي�عيد�ألاض��

مزرعة�العيد�ابراهيم�وادي�العاليق

���خمس�نخالت�وادي�العاليق

وادي�العاليق

���أوراري�محمد�محل�رقم 09 وادي�العاليق

���بوعلي���وادي�العاليق 

التجزئة�رقم 01 وادي�العاليق



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

مسعود�در�وش

قسطا���مصطفى

جلوط�أحمد

�عمر�جمال

بوشر�ط�محمد

جداي���مليكة

بوز�ا�ي�ع��

الركرمة�عبد�القادر

سودا�ي�عبد�القادر

بوالط�ن�ال��يد

بوالط�ن�سم��

طي���محمد

معا����عبد�الرزاق

عمروس�حس�ن

العت���جو�دة

ال��ازي�عا�شة

اوزوالن�محمد

قاسم�أحمد

بن�أحمد�يوسف

شاوطي�محمد�أم�ن

قر�ش�عبد�القادر

املهدي���الة�جمال

عبد�الرحمان�رضوان

س�����بالل

مبار�ي�كمال

خما���أحمد

بن�عالل�محمد

سلطا�ي�محمد

ال��يا�ي�محمد

جلوط�عبدالقادر

بوجمعة�ابراهيم

سما�ي�مليكة

رايد�لزرق

مراد�خفاش

محمد�العر�ي�سامية
قليل�عبد�الرزاق

روزي�محمد

عدة�ابراهيم

بونوة�احمد

قســوم�طــارق�ابن�ز�ــاد

دحمان�عثما�ي

بن�ناصر�فتيحة

ر�يح�ام�ن

فاط���صفية

مجاهدي�عبد�النور

مداومة�يومي�عيد�ألاض�� موزاية

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�موزاية

              العنــــــــــــــوان                   

شارع�مس�ار�ع��

قر�ة�ب���شقران

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

القر�ة�الاش��اكية�الفالحية�ب���شقران�تمزقيدة�رقم 218

مخابز

مكرر�قر�ة�ب���شقران�تمزقيدة 120

الصيادلة
35ن���اول�نوفم���موزاية

شارع�بن�ع���خالد�موزاية

مواد�غذائية�عامة

قر�ة�ب���شقران

شارع�أول�نوفم��

شارع�مغراوي�عبد�القادر

تجزئة�ال��تقال����بن�ع�شو�ة�قدور�رقم 12

شارع�أحمد�عالل

شارع�جا�ي�محمد

شارع�ب��ان�أمحمد�رقم 25

ن���م�سوط

قر�ة�ب���شقران

شارع�احمد�عالل

شارع�احمد�عالل

ن���أحمد�عالل

شارع�أحمد�عالل�رقم 12

�� 375 مسكن�عمارة 05 محل 05

�� 78 مسكن��عمارة 04 رقم

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

شارع�مغراوي�عبد�القادر

شارع�احمد�عالل�رقم 32

شارع�احمد�عالل�رقم 11

شارع�احمد�عالل

شارع�بوف�سة�أحمد

شارع�بوف�سة�أحمد

شارع�جا�ي�محمد

شارع�مس�ار�ع��

�� 205 مسكن�عمارة�أ�س 3 رقم 240
�� 205 مسكن�عمارة�ب�س 1 رقم 129

شارع�قو�در�رابح�رقم 40

شارع�م�سوط�رابح

شارع�م�سوط�رابح

�� 375 مسكن�عمارة 33 محل 02

شارع�م�سوط�رابح

شارع�الاخوة�يخلف

شارع�جا�ي�محمد�رقم 45

شارع�بوف�سة�أحمد�رقم 34 محل�رقم 02

تجزئة�كنال�رقم 15

�� 80 مسكن�عمارة 03 رقم 11



كدون�شر�ف
محمد�العر�ي�زو���

بوقطاف�ابراهيم

ر�ا���محفوظ

بوشاقور�حميد

ا����ش�جمال

شعبان�بالل

�عزي�عبد�القادر

محمد�العر�ي�سامية

شاعة��ش��

بوعمرة�اسامة

بن�يوسف�أحمد

ا����ش�جيال��

بن�أحمد��كر�مو

ر�ا���محفوظ

لعراب��غالم

بوز�ا�ي�أبو�كر

برودية�الرشيد

دقيق�عمور�موزايةمطاحن

املياه�املعدنية�ع�ن�رومانة

أ�واسيم

العق���جو�دة

يخلف�الشوف�يوسف

أحمد���الة�يوسف

جلوط�فضيل

اس��ات�محمد

بن�عالل�محمد

بوشامي�ناصر

�عار�محمد

����أحمد�فت��

خم�����سليمة

أحمد�بن�ع���محمد

بن�سالم�محمد

بلهادف�سفيان

أك���طارق�أحمد

ر�يع�داودي

محمدي���ية

نادر�محمد

وكيل��ش��

املهدي���الة�جمال

يخلف�الشوف�كمال

كح���محمد

بوث��ة�عبد�الرزاق

ش�ذ�م�م�محطة�متيجة

عبان�محمد

مواد�غذائية�عامة

مداومة�يومي�عيد�ألاض�� موزاية

شارع�محمد��سعد

شارع�محمد��سعد

شارع�محمد��سعد

شارع�قو�در�رابح

شارع�جا�ي�محمد

شارع�بلهادف
شارع�بلهادف

تجزئة�كنال�رقم 15

شارع�مس�ار�ع���رقم 54

خضر�وفواكه

شارع�جا�ي�محمد�الطابق�ألار���

���بن�ع�شو�ة�قدور

شارع�ب��ان�محمد

مغازة

شارع�محمد��سعد

شارع�بن�ع���خالد�رقم 07

شارع�بلهادف

شارع�بوف�سة�أحمد

شارع�م�سوط�رابح

شارع�أحمد�عالل�موزاية

شارع�م�سوط�رابح

شارع�م�سوط�رابح

شارع�م�سوط�رابح

قصابة

قر�ة�ب���شقران

شارع�اول�نوفم���رقم 44

املنطقة�الصناعية��عمور�نور�الدين

شارع�قو�در�رابح�سعيد

طر�ق�ا��طاطبة
وحدة�املياه

قر�ة�ب���شقران

شارع�مس�ار�ع���رقم 30

شارع�اول�نوفم��

شارع�مس�ار�ع��

شارع�أول�نوفم��

طرق�العفرون�موزاية

قر�ة�ب���شقران

مقا��

اطعام�سر�ع

محطة�ا��دمات

شارع بيران أمحمد

شارع اول نوفمبر

قر�ة�ب���شقران

قر�ة�ب���شقران

شارع�أول�نوفم��

شارع�م�سوط�رابح

شارع�اول�نوفم��

شارع�اول�نوفم���رقم 34

شارع�اول�نوفم��

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر





                                                                                                                                 ا��ـمـهـور�ـة�ا��ـزائـر�ـة�الـديـمقراطيـة�الشـعبـيـة

    وزارة�التجارة                   

  مدير�ة�التجارة�لوالية�البليدة

تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

علي���سارةالصيادلة

مو����بن�ز�دةمخابز

مزاري�عبد�الصمد�رابح

حاج�عبد�القادر�فاطمة

سماع�ن�بن�حاس�ن

اشرو���مو���

زعطوط�عالل

بزاري�ك��ة

رشيدة�حاج�عبد�القادر

خديجة�املكر��

ميلود�دحمان�عمر

املهدي���الة�عبدالقادر

طيب�سراي�رضوان

ياس�ن�شو�ح

املطحنة�الصناعية�للمتيجة�سيم�أقرومطاحن

ميداق�بدر�الدينقصابة

مزاري�عبد�الصمد�عبد�القادر

أحمد�بن�قباي��

املكر���بالل

حاج�عبد�القادر�فاطمةاطعام�سر�ع

���الر�حان

���الر�حان

ع�ن�الرمانة

���برج�ألام���عبد�القادر

���برج�ألام���عبد�القادر

���برج�ألام���عبد�القادر

���الر�حان

���الر�حان

���الر�حان
مداومة�يومي�عيد�ألاض��

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�ع�ن�الرمانة

���برج�ألام���عبد�القادر

مركز�ع�ن�الرمانة

مركز�ع�ن�الرمانة

���برج�ألام���عبد�القادر

�� 208 مسكن����الر�حان

���الر�حان

بقالة

منطقة�الصناعية�ع�ن�الرمانة

���برج�ألام���عبد�القادر

مركز�ع�ن�الرمانة

���برج�ألام���عبد�القادر

���برج�ألام���عبد�القادر

مقا��

مركز�ع�ن�الرمانة



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة�ال�شاط البلدية
الاسم�واللقب�أو��ال�سمية 

إلاجتماعية
تار�خ�املداومة

رشيد�تي�يتة

شارع�الدكتور�ب�ت�بوفار�ك 18يقو�ان�حكيم 

مدور�سم��

محمد�رافع�سطنبو�� 

غنة�احمد

محمد�شعبان 

بن�حرز�هللا�نور�الدين

محمد�كروش 

شارع�الفدائي�ن�بوفار�ك 51عبد�الكر�م�احدادان 

محمد�ي�� 

عبد�الكر�م�زر�ق

وابل�عالل 

مداومة�عيد�ألاض��

شارع�الدكتور��ت 16 بوفار�ك

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�بوفار�ك

              العنــــــــــــــوان                   

شارع�إلاخوة�علي���رقم 01 بوفار�ك

ع���واجهة�شرشا���بوعالم�رقم 45 بوفار�ك

طر�ق�ز�دان�محمد�رقم 55 بوفار�ك
مخابز بوفار�ك

شارع�أحمد�بوقرة�رقم 15 بوفار�ك

شارع�مناد�محمد�بوفار�ك

شارع�العر���محمد�رقم 25 بوفار�ك

شارع�مناد�محمد�رقم 63 محمد�بوفار�ك

��د�الفدائي�ن�بوفار�ك 74

شارع�شا���بوعالم�بوفار�ك 14



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

مسو�محمد

مت�ب�بو�كر

زر�ف�عبد�الكر�م

عبد�الرفيق�موالك 

مهدية�سعدي 

مركز�الشب���محل�الطابق�ألار����الشب��يحياوي�الهادي 

مخ��ة

مج�رقم 48 الطابق�الار����الشب��

حصة�رقم 72 الشب��

بلدية�الشب��          قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - 

              العنــــــــــــــوان                   

مركز�خدام�رقم 119 الشب��

مركز�خدام�الشب��

شارع�املركزي�الشب��
مداومة�عيد�ألاض��الشب��



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط 

بلعيفة��احمد

خدير�جالل

املقداد�محمد

بولبا�ي�فاتح

برقموش�محفوظ 

جدة�رمضان

دال����احمد

فاروق�الفضيل

عباس�بو��ار

محمد�بوقلما�ي

ق���الطاهر

عالق�محمد

زواهرة�بوعالم

ق���فيصل 

ياس�ن�عثمان 

حمو�مصطفى  

شراطي�كر�م

بونوارة�احمد

مو����حس�ن

بوفاسة�محمد

بوغالف�جمال  

حمودة�مرزاق

غر�ي�منور

رحمو�ي�رمضان

بطاش�رضا

جمال�ب�اي

مقال�ي�رابح

تليجا�ي�محمد

شامة�املا��

عبد�القادر�حمدود

حمدود�محمد

بالش�محمد�ام�ن

عبد�ا��ليم�بوالبا�ي

عبد�ا��كيم�الشيخ

سليمة�دغمان

املقداد�عبد�الرحمان

عبد�ا��فيظ�ميدون

عبد�القادر�بوغالف

مسعودي�عز�الدين

اومدي�محمد�ام�ن

شعوة�حس�ن

فراش��أحمد

عثمان�سيد�احمد

ايت�مهدي�الطاهر

بن�بو�عبد�هللا�عبد�الرزاق

لغلوغ�عادل

مداومة  يومي عيد األضحىبوقرة

تغذية عامة

طريق الجزائر بوقرة

طريق البليدة رقم 111

حي عين الباردة بوقرة

حي اللوزات بوقرة

حي 138 قطعة رقم 39 طريق االربعاء

حي اللوزات بوقرة

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�بوقرة

شارع اوسرير بوقرة 28

طريق الجزائر بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

حي اللوزات بوقرة 

تجزئة حي اللوزات بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

تجزئة  138 قطعة طريق االربعاء 66

47طريق البليدة بوقرة

سوق الجملة للخضر والفواكه بوقرة

رقم 05 طريق االربعاء بوقرة

شارع اوسرير محمد بوقرة

سوق الجملة للخضر والفواكه بوقرة

سوق الجملة للخضر والفواكه بوقرة

اطعام سريع

مخبزة

مقهى

حي عين الباردة بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

سوق الجملة للخضر والفواكه بوقرة

سوق الجملة للخضر والفواكه بوقرة

طريق البليدة رقم 04 بوقرة

شارع اللوزات بوقرة 14

طريق الجزائر رقم 55 بوقرة

سوق الجملة للخضر والفواكه بوقرة

 شارع اوسرير محمد

طريق البليدة محل ج بوقرة

غابة الزاوش بوقرة

رقم 01 طريق البليدة

حي اللوزات بوقرة

حي اللوزات بوقرة

حي عين الباردة بوقرة

حي الملعب القديم بوقرة

طريق االربعاء بوقرة 115

طريق الجزائر بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

ارع الشهيد قريشي طريق  الجزائر محل رقم 03 بوقرة 

لطريق الوطني رقم 29 من بوينان الى بوقرة محل 01 بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

حي التجزئة 139 قطعة طريق االربعاء بوقرة

قبالة حي 420 مسكن شمال الطريق المتجه لالربعاء بوقرة

طريق االربعاء

حي عين الباردة بوقرة



عزاز�سعيد

مولود��عبد�القادر

لعبودي�نور�الدين

بن�خو�ة�سفيان

سليما�ي�كمال

ب��مدي�عز�الدين

بورنان�عمر

قفقاف�مراد

زروا���عبد�ا��كيم

سعيد�محمد

عمر�فر�حة

مز�ان�ن�يل

ر�ا���عبد�الكر�م

محمد�بوز�ان

شر�في�محمد

رمضا�ي�محمد

احمد�تواليث

عماري�زو���ي

حميان�عز�الدين

حتوم�عبد�القادر

بورا�عة�عبد�القادر

عثمان�احمد

غزا���احمد

ثليجا�ي�مصطفى

ص�و����عمر

��و�ي�رابح

سعيدا�ي�ر�يعة

العيدي�منور

محمد�طيلب

عياش�مو���

تنقا���احمد 

مزوز�عبد�القادر

رشيد�سعدي

رابح�الوا��

زروق�عبد�الرحمان

جمال�قدور�شر�ف

ص�نو����محمد

العر�ي�كمال

اسماعيل�زكر�اء

بوز�ان�رمضان

لوزري حكيم

عالل امحمد

قفقاف جياللي

فراش اسماعيل

قورمة الوناس

سوق الجملة مربع   101 بوقرةالوالي موسى

بوالباني جمال

حجاز عبد الرحمان

هندل عز الدين

عالل سليمان

رماعي مسعود

بوخالفة عبد الكريم

مداومة يومي عيد األضحىبوقرة

تغذية عامة

وكيل تاجر خضر وفواكه

سوق الجملة مربع   79 بوقرة

حي عين الباردة بوقرة

مربع رقم145

مربع رقم 116

مربع رقم124/125

مربع رقم141

سوق الجملة مربع 302/303 بوقرة

سوق الجملة مربع 298 و 299 بوقرة

سوق الجملة مربع 295 بوقرة

سوق الجملة مربع 209 بوقرة

سوق الجملة مربع   90و91 بوقرة

سوق الجملة مربع 53 بوقرة

سوق الجملة مربع 113 بوقرة

سوق الجملة مربع 130/129 بوقرة

سوق الجملة مربع 234/235 

رقم122/123

شارع حمينة رقم 08 بوقرة

سوق الجملة مربع  65  بوقرة

سوق الجملة مربع  287  بوقرة

سوق الجملة مربع   282 بوقرة

سوق الجملة مربع  102و103  بوقرة

سوق الجملة مربع 129 بوقرة

سوق الجملة مربع  246/247  بوقرة

سوق الجملة مربع  255/256  بوقرة

سوق الجملة مربع106بوقرة

سوق الجملة مربع   104 بوقرة

سوق الجملة مربع  107  بوقرة

سوق الجملة مربع  285  بوقرة

رقم 35 كريق الجزائر بوقرة

126/127

سوق الجملة مربع  257  بوقرة

سوق الجملة مربع  261  بوقرة

مربع 294  بوقرة

مربع رقم112

مربع رقم111

سوق الجملة مربع   314و315 بوقرة

طريق االربعاء

طريق االربعاء

شارع اوسرير محمد بوقرة 69

شارع اوسرير محمد رقم 75 بوقرة

ركز بوقرة على واجهة الطريق الوالئى بين بوقرة وسيدي موسى

سوق الجملة مربع 260   بوقرة

سوق الجملة مربع 262   بوقرة

سوق الجملة مربع  196  بوقرة

سوق الجملة مربع  193  بوقرة

سوق الجملة للخصر و الفواكه   بوقرة

شارع اوسرير محمد بوقرة

طريق البليدة رقم 21 بوقرة

01حي البساتين بوقرة

طريق البليدة بوقرة

مربع رقم135



بوقرة

وك   



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

حمودة�شر�ف

جادري�كمال

ناي����سيمة

املتنا�ي�سم��ة
ش�تضامن�مخ��ة�الزهرة 

البيضاء�جالخ�حس�ن

���بللعوادي�الار�عاءمج���ع��

شارع�الشيخ�املقرا�ي�رقم 140 الار�عاءحميدوش�فت��

شارع�لكحل����محل 108 الار�عاءب��اج��ش��ي 

شارع�الشيخ�املقرا�ي��الار�عاءعبد�الرزاق�بولعراس

شارع�الشيخ�املقرا�ي�رقم 01الار�عاءشفا����لثوم

شارع�الفحص�الار�عاءحسام�الدين�بوزرنون
كحل�الع�ن�عادل�عبد

 الرزاق�حسان

اسماعيل�لوسف

خو�در�رشيد

�شوك�اسماع�ن

عم�ش�حور�ة

���رح���رقم05 الار�عاءفؤاد�بن�ز�ان

سم���جايب

 شارع�شعالة�عمر 22 شاوش�عمر

عصما�ي�امحمد

رح���محمد�ام�ن

وطاسو�مو���

بالل�كب��

جايب�سم��

جعفري�عبد�الرحمن

سعيود�بالل

عثمان�شر�ف

شارع�الام���عبد�القادر�رقم 01 الار�عاءش�ذ�م�م�رحمة�ميت 

بك���مصطفى

العيا������ضر

بك���فؤاد

باية�حرزالوي

بك���ع��

غر�ي�عبد�الرحمان

بن�حمالوي���سن

سعيد�يوسف

مبار�ي�مسعود 

وشر�ف�عمار

اقني���العيد

اعراب�رابح 

شعنان�دحمان

رامي�شر�فة

���بلعوادي�رقم177 الار�عاء

مخ��ة

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�الار�عاء

صيادلة

04شارع�الام���عبد�القادر�الار�عاء

شارع�قاعة�ا��فالت�الار�عاء

�� 05 جو�لية 1962 الار�عاء

���بن�دتا���ع���الار�عاء

االربعاء

 

شارع�الفحص�الار�عاء



18شارع�بوفري�الار�عاء
 �� 150 مسكن

 �ساه���الار�عاء

���املازونية�رقم 02 الار�عاء

شارع�كب���محمد�الار�عاء

شارع�جعدي�محمد

33شارع�العقيد�بوقرة

���منصور�ع���عمارةا 03رقم03

34شارع�العقيد�بوقرة�الار�عاء

شارع�الاخوة���راوي��محل 02 

لطابق�الار����الار�عاء

شارع�الاخوة���راوي�محل 02 الار�عاء

طر�ق�بوقرة�رقم 39 الار�عاء

شارع�كب���محمد�الار�عاء

شارع�بوقرة�الار�عاء

 

محل 26 الار�عاء 02B مشروع 150 مسكن�ا�ت�ع
 

�� 150مسكن�ت�ع�ب 02 رقم 27 الار�عاء

شارع�الاخوة���راوي�الار�عاء

شارع�شر�ف�يوسف�رقم 76 الار�عاء

محل 01 شارع�شعالة�عمر�الار�عاء
 

�� 100مسكن�ع��ا�رقم 17 الار�عاء
 

�� 150 مسكن��ساه���الار�عاء
 

�� 150مسكن�ت�الار�عاء

 

شارع�كب���محمد�الار�عاء

شارع�كب���محمد�الار�عاء



20شارع�كب���محمد

اطعام�سر�ع

قصابة

مق��

شارع�كب���محمد�الار�عاء

02شارع�شعالة�عمر�الار�عاء

�ة�شارع�شعالة�عمر�و�شارع�شر�ف�زهار�الار�عاء

مداومة�يومي�عيد�ألاض��



عبد�الرحمان��غر�ي

بونمري�عز�ز

فار�ن�يل

كر�ار�محمد

وطاسو�مو���

بوطلبة�نور�الدين

عاصب�كمال

محمد�كر�ار

رضا�ايوب 

شنو���كمال

زرو���الطاهر

ام�ن��عماوي

عمروش�عمر

زرو���سيدع��

رحا����عقوب

حمزة�جيال��

براه���عبد�ا��ميد

عثمان�محمد

درار�ي�احمد

عبد�الكر�م�حمودة

رمي���سفيان

عزاز�سعيد

برجة�حسان

شام���حميد 

العمرا�ي�مصطفى

عبد�هللا�مروان

ساملة�عبد�ا��ميد 

تكراطي�هشام 

بوعبد�هللا�زهيدة

براهيم�لزر�ف

زرو���رابح

املالل�الها�ي 

تبان�شعبان

م��وك�محمد

كبوش�ابراهيم 

اسام���ع��

الكشبور�سيد�ع��

بالل�ب�وش

عم��وش�كمال

عم��وش�ابراهيم 

سفاق����الطاهر

ش�ذ�م�م�ر����متيجة

زوادين�حميد

محطة�خدمات�بي�� 

 شارع�لكحل�محمد�الار�عاء

شارع�محمودي�محمد�الار�عاء

شارع�دو�ا���بوعالم�الار�عاء

���الاخوة���راوي�الار�عاء

���عل�ش��مدخل 01 الار�عاء 02

 

���س�ي���مهدي�قطعة�د�محل�رقم 10 الار�عاء

محل 14  2A 250مسكن��ا�ت�ع��

شارع�شعالة�عمر�الار�عاء

شارع�العقيد���ضر�الار�عاء 02

���س�ي���مهدي�قطعة 05 محل 10 الار�عاء

طر�ق�بوقرة��محل�رقم 02 الار�عاء

ع 31رقم 28 الار�عاء

شارع�الاخوة���راوي�الار�عاء 27

شارع�الدكتور�شر�ف�زهار�الار�عاء

شارع�الدكتور�شر�ف�زهار�الار�عاء

شارع�شيخ�املقرا�ي�الار�عاء

شارع�شر�ف�زهار�الار�عاء

شارع�العقيد�بوقرة�الار�عاء 16

شارع�بوقرة�الار�عاء 37

شارع�العقيد�بوقرة�الار�عاء

الطر�ق�الوط���رقم 29 الار�عاء

شارع�شعالة�اعمر�الار�عاء

شارع�شعالة�اعمر�الار�عاء

شارع�شعالة�اعمر�الار�عاء 48

شارع�الفحص�الار�عاء

شارع�كب���محمد�الار�عاء

84شارع�كب���محمد

�� 71 الفحص

شارع�شعالة�عمر�الار�عاء

الطر�ق�الوط���رقم 08 ن���تابالط

شارع�الفحص�الار�عاء

شارع�الشيخ�املقرا�ي

���الفحص

مداومة�يومي�عيد�ألاض��االربعاء

طر�ق�تابالط�الار�عاء

 شارع�الاخوة���راوي 13

طر�ق�برا���الار�عاء

محطة�ا��دمات

11D 520-1270 مسكن�عمارة ��

شارع�درف�الهادي

شارع�الاخوة�عل�ش

63شارع�كب���محمد

مواد�غذائية�عامة

شارع�الفحص�الار�عاء

شارع�الام���عبد�القادر 25

���الفحص

شارع�الفحص�الار�عاء



                                                                                                                                 ا��ـمـهـور�ـة�ا��ـزائـر�ـة�الـديـمقراطيـة�الشـعبـيـة

    وزارة�التجارة                   

  مدير�ة�التجارة�لوالية�البليدة

تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

بن�كي���رابح

عاشور�فاطمة�الزهراء

بوجمعة�قباي�� 

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�ع�ن�بو�نان

شارع�حميدة�محمد��بو�نان

شارع�حميدة�محمد�بو�نان

مخ��ة

شارع�تماعوشت�عياش�ط�و 29

مداومة عيد األضحىبوينان



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

ع�����محمد

شر�في�حس�ن

مدا�ي�جر�وعة

عبا����محمد

علواش�حفيظ

شعنان�توفيق

وابل�يح��

جر�وعة�عادل

مغر�ي�ع��

�ليل�عادل

لعو���يح��

بوقجمارة�زكر�ا

مرابط�رضا

مادي�عبد�الرؤوف

ابراهيم�شمالل

بوتولة�محمد

بروان�محمد

بوز�ان�احمد

اوشر�ف�امحمد

وا���رشيد

مرزو���محمد

ذر���سيد�احمد

عمروش�سماع�ن

ز�طاي�بالل

زموري�عبد�الكر�م

ين ور� � مل

شعبان�احسن

سعيدا�ي�عالل

بك���عبد�القادر

مزاح�فاروق

ذياب�ع��

بورا�عة�احمد

دنان�نور�الدين

قونان�رابح

سليما�ي�عبد�الرزاق

مجهد�سعيدي

�اهية�من��

�عيو�عبد�ا��ليل

بومكيك�محمد

بن�م��وك�مختار

شارع�فن�ش�احمد�مفتاح

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�مفتاح

              العنــــــــــــــوان                   

شارع�الاخوة�عيادي�طر�ق�املس�شفى�مفتاح

ن���صاف�صادق�مفتاح

���سيدي�حماد�مفتاح

���برقوق�مفتاح

���ع���بن�شعبان�مفتاح

شارع�نفرا���بلقاسم�محل�رقم 04مفتاح

�� 500 مسكن�ع 04 رقم 01 مفتاح

�� 500 مسكن�محل 10

شارع�مزوان�ع��

شارع�نفرا���بلقاسم�مفتاح

شارع�الاخوة�عيادي�مفتاح 02

���ال��قوق�طر�ق�الوط���رقم 29 مفتاح

مفتاح

ع���واجهة�ن���الاخوة�عيادي�رقم 04 مفتاح

شارع��ور�فة�رابح��مفتاح

شارع�فن�ش�احمد�مفتاح

�� 500 مسكن�محل 24

شارع�نفرا���بلقاسم

شارع��ور�فة�رابح

شارع��ور�فة��رابحرقم 02

طر�ق�ال�اليتوس�مفتاح

شارع�مزوان�ع���مفتاح

�� 11 د�سم���رقم  01 مفتاح

املخرج�الغر�ي�مفتاح

���النصر�مفتاح

شارع�الاخوة�عبادي�مفتاح 01

���برقوق�رقم 40 مفتاح

�� 500 مسكن�ع�ب 01 رقم 02/03

شارع�فن�ش�احمد�مفتاح

���ال��ايكية

رقم 05 شارع�الاخوة�عيادي�مفتاح

شارع�رسو���محمد�مفتاح

شارع�فن�ش�احمد�مفتاح

شارع�فن�ش�احمد�مفتاح

�� 500 مسكن�ع 07 رقم 65

رقم 13 ن���فن�ش�احمد

شارع�كفيف�احمد�مفتاح

شارع�فن�ش�احمد 53

رقم 09 شارع�فن�ش�احمد

مداومة يومي عيد األضحى

مخبزة

مواد�غذائية�عامة

مقهى

�� 500 مسكن



الياس�مشري

حسام�بن�صا��

موحمو�ياس�ن

رحمة�ميت�لالست��اد�و�التصدير

سناجقي�محمد

شعنان�ر�اض

فيجدور�توفيق

بوتولة�محمد

ه��واش�جمال

موال���حكيم

بن�قو�در�محمد

ز�فة�رابح

عماروش�محمد

ش�ذ�م��و�م��بي�� 

دومي�نور�الدين

الفول�محمد

تركية�عبد�الغفورمغازة

مفتاح

شارع�نفرا���بلقاسم�مفتاح

شارع�در���عبد�القادر

شارع�فن�ش�احمد�مفتاح

طر�ق�الار�عاء

���اوالد�سعيد�مفتاح

�� 500 مسكن

���اوالد�سعيد�مفتاح

���برقوق�رقم 03

���برقوق�مفتاح

�� 500 مسكن�محل 09 مفتاح

مداومة يومي عيد األضحى

قصابة

خضر�وفواكه

اطعام�سر�ع

محطة�ا��دمات

شارع��ور�فة�رابح�مفتاح

شارع�مزوان�ع���مفتاح

شارع�با���مو���

امام�السوق�البلدي�مفتاح

شارع�نفرا���بلقاسم�قطعة�رقم 04مفتاح

شارع�نفرا���بلقاسم�مفتاح



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

خضر�وفواكه
ولد�ي���محمد 

واطح�لكحل

كمال�حمدود

طهراوي�محمد

اوسر�ر�مصطفى

جطو�بالل

اوسر�ر�حس�ن

عثمان�عقبة

قباي���احمد

اوشعبان�ع��

رحمو�ي�عزوز

فرحاوي�بوعالم 

قصابة

جفال�جلول

ماجن�محمد�ام�ن

محمد�بوث��ة

مروان�تيخر��ش

الياس�قش�يطي

���الرمي���اوالد�سالمة

اوالد�سالمة�السف��

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

طر�ق�الار�عاء�محل 01 اوالد�سالمة

���الرمي���اوالد�سالمة

طر�ق�الار�عاء�محل 01 اوالد�سالمة

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�اوالد�سالمة

              العنــــــــــــــوان                   

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

اوالد�سالمة�املركز�ة

مداومة�يومي�عيد�ألاض��

���اوالد�سالمة�العليا

اوالد�سالمة�املركز�ة

�غذية�عامة

مق��

اطعام�سر�ع

اوالد�سالمة�املركز�ة





                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

�ش���بن�احمد 

زواني خليدة

مسعود شقاط  

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�الصومعة

              العنــــــــــــــوان                   

شارع�عم���محفوظ��الصومعة

مخابز

مركز�الصومعة

املخرج�الشر���ملدينة�الصومعة مداومة يومي عيد األضحىالصومعة



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة�ال�شاط 

الاسم�واللقب�أو��ال�سمية 

إلاجتماعية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   

محند�طيب�ولد�محمد

خالد�دغبار

در�وش�عبد�النور

محمد�ي��

�و����اعمر

بوغداوي�أحمد

سعيد�قب��

سالل�حمزة

بن�شرشا���ابراهيم

م,ش,و,ذ,م,م�بوقايلة

ير���محمد

اك���سم���واخوته

شكيب�للو���

رؤوف�قراح

ولد�محمد�محمود

بن�غزالة�سعيد

بوغراب�توفيق

رحما�ي�محمد�ر�اض

�عاونية�البدر

سم���بن�ز�تو�ي

وهيبة�محمد�الشر�ف

ع����عوش

بن�قرميط�ر�اض

بن�طهراوي�الياس�ر�اض

08شارع�العقيد�عم��وش�البليدة

شارع�يوسفي�عبد�القادر��البليدة

طر�ق�الرابط�ب�ن�مركز�زعبانة�و�ن�بو�العيد�البليدة

لطر�ق�الوط���املركزي�رقم26 زعبانة�البليدة

���اوم��ة�رقم 01 الطابق�الار����البليدة

04شارع�بلقاسم�الوزري�البليدة

شارع�عمارة�يوسف�رقم 14 البليدة

تجزئة 11 الطابق�الار����غرب�الرمول�عبد�العز�ز�رقم 05 البليدة

تجزئة�بلقاسم�الوزري�رقم 31 البليدة

رقم 11 شارع�يوسفي�عبد�القادر�البليدة

ساحة�ا��زائر�البليدة

 50شارع 17 جوان��لوغ���سابقا 

بلدية�البليدة           قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - 

���عبودي�رقم 09 البليدة (13 ماي�زعبانة)

تجزئة�بن�مقدم�رقم 13 رامول�البليدة

���مولود�شارع�أ�رقم 37 سيدي�عبد�القادر�البليدة

شارع�محمد�بوضياف�عمارة D البليدة

مداومة�يومي�عيد�ألاض��البليدة

تجزئة�عبد�املؤمن�رقم03 البليدة

���دهان�ر�ك����البليدة  16

مخ��ة

ن���مكركب�بن�يوسف�رقم 07 البليدة

���النخيل��رقم 07  البليدة

شارع�يوسفي�عبد�القادر�رقم 61 البليدة

12شارع�العقيد�عم��وش�البليدة

شارع�احمد�العر�ي�رقم 64 البليدة

04شارع��ت�ار���عبد�الرزاق�البليدة



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

سر�ر�سم��

مخاشن�حس�ن

مراقة�عبد�الرفيق

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�الفطر�املبارك�لسنة 2018    - بلدية�قرواو

              العنــــــــــــــوان                   

شارع�فتال�عبد�القادر�محل�أ

شارع�الشهداء

شارع�كر�ت���مختار

مخابز مداومة�يومي�عيد�ألاض��قرواو



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

ولد�تر�ي�رضوان

ب��مزي�يوسف

ام�جن�بة�ي��

مركز�بن�حمدان��بن�خليلشعبان�نور�الدين 

طال���ناصر

غالب رفيق
مركز�بن�شعبان�مقابل�القطاع�الص���بن�خليلقاسم�سايح 

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�بن�خليل

مركز�بن�شعبان�بن�خليل 

مركز�بن�شعبان 

مخابز

مركز�بن�خليل

���ع�ن�عا�شة�مركز�بن�شعبان

مركز�ع�ن�عا�شة

مداومة�يومي�عيد�ألاض��بن�خليل



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة�ال�شاطالبلدية
الاسم�و�اللقب�أو�ال�سمية 

إلاجتماعية
تار�خ�املداومة

 مخ��ة�الاخوة�بوشر�ط
حكيم�بقاش

م,ش,و,ذ,م,م�مغاري�مخ��ة�ا��ياة

بوشر�ط�كمال

غليب�عبد�الكر�م

يحياوي�محمد

عبد�الرحمان�بوالط�ن

بوقجا�ي�شعبان

عمور�ن�سعيدة

صابر�بن�حرز�هللا

شر�في�ياس�ن

بن�طيبة�املخفي

فوزي�مرزوق

رضا�عباطلية

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�الفطر�املبارك�لسنة 2018    - بلدية�أوالد��ع�ش

شارع�د�رقم 39 اوالد��ع�ش

�عاونية�بن�بو�العيد�رقم 03 الطابق�الار����اوالد��ع�ش

مركز�اوالد��ع�ش

شارع�احمد�وخام�رقم 06 اوالد��ع�ش
مداومة�يومي�عيد�ألاض��اوالد��ع�ش

العنوان

مخ��ة

شارع�محمد�صادق�محل�رقم 03 و04 اوالد��ع�ش

ال���ا��ديد�رقم 01 اوالد��ع�ش

���أول�ماي�رقم 01 اوالد��ع�ش

بالقرب�من��� 1240 مسكن����املق��ة�الاورو�ية�سابقا�اوالد��ع�ش
�� 42 مسكن�اوالد��ع�ش

01���التوارس�اوالد��ع�ش

شارع�س�رقم 31 اوالد��ع�ش

22شارع�طال���نور�الدين�اوالد��ع�ش

طر�ق�وخام�احمد�اوالد��ع�ش

�عاونية�ولد�شرشا���رقم 10 اوالد��ع�ش



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة�ال�شاط 

الاسم�واللقب�أو��ال�سمية 

إلاجتماعية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   

ملنطقة�ا��ضار�ة�ا��ديدة�ديار�البحري�تجزئة 200 قطعة�رقم 200 ب�� حمزة�بن�ع��ية

���خزرونة�مجموعة�ملكية 33 قسم 45 خزرونة�ب���مرادبراهمية�محفوظ

ال���الاسالمي�رقم 13 ب���مرادنوال�شعبان

شارع�الاخوة�حضري 01 خزرونة�ب���مرادنجم�الدين�الفرطاس

ديار�البحري��عاومية�العقار�ة�محل�رقم 03 الطابق�الار����ب���مرادم�ش�و�ذ�م�م�مارداين

14شارع�مناد�دم�ش�ب���مرادبن�جية�زوجة�بن�بابا�ع��

املنطقة�ا��ضر�ة�ا��ديدة�ديار�البحري�تجزئة 200 قطعة�رقم 200عبد�الكر�م�بن�تركية

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�ب���مراد

مخ��ة مداومة�يومي�عيد�ألاض��ب���مراد



� �       � � � � � � � � �          



                                                                                                                                 الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة

    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط البلدية

طيان�سم��

ع��ية�يو�س

حا���راسو�توفيق

�شا�شان�الر�يع

بوص��ة�رابح

ا��فيظ�بومعوط

بن�سعيدي�الر�يع

سالم�كمال

أحمد�قو�در

رتاب�محمد

�ش���احمد

ن�يل�زدام

زدام�بلقاسم

بن�سعيدي�خليفة

زدام�حليم

سليمان�محمد

قيوسة�جمال

ز�وان�محمد

طي���وليد

�عيمة�سالس

رحما�ي�اسماعيل

بوغراب�بن�يوسف

ر�ا���رابح

ولد�حمران�سم���محمد

بوجمعة�شر�ف

زدام�محمد�الصديق

زرو���محمد

فشوط�شكيب

قالليب�فاطمة�الزهراء

ي���رز��

بومدين�رابح

ر�ا���عبد�القادر

شارع�التعاونية�العقار�ة�نصر�هللا�ب���تاموبوغراب�بن�يوسف

زو�يدة�فرقا�ي

ع�اش�حليم

ز�وان�سليم

عبدو�ي�عبد�القادر

اسماعيل�قيوسة

ع�ساوي�رشيد

زمزم�عبد�القادر

الوزري�نصر�الدين

حمزة�س�ي��

بن�خطار�يوسف

م��و�ي�محمد

مل�ن�بن�دحو

بلع�����محمد

با�شا�عمر

م��ود�خالد

مداومة�يومي�عيد�ألاض��

ال���ا��ديد�الزاو�ة

خضر�وفواكه

شارع�قيوسة�رابح�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�ب���تامو

شارع�التعاونية�العقار�ة�نصر�هللا�ب���تامو

ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة 

شارع�فحاص�محمد�مركز�الزاو�ة

شارع�سعيدا�ي�أحمد�مركز�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�وادي�العاليق

مق��
شارع�الاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�ب���تامو

مواد�غذائية�عامة

ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

ال���ا��ديد�الزاو�ة�دوش�دا���ب���تامو

شارع�فحاص�ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

07شارع�بوعياد�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة

ال���ا��ديد�الزاو�ة

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�ب���تامو

مخ��ة

شارع�الاخوة�زوري�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة�ب���تامو

���النصر�ب���تامو

03شارع�دز�ري�محمد�ب���تامو

شارع�ز�وان�محمد�ب���تامو

شارع�بورقعة�ع���ب���تامو

شارع�عبا����يوسف�الزاو�ة�ب���تامو

ال���ا��ديد�الزاوي�ب���تامو

���شعبة�عز�زة�ب���تامو

دوار�ب���تامو

ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة

شارع�عمورة�ع���ب���تامو

قصابة

شارع�طو�ال�العر�ي�ب���تامو

شارع�قيوسة�رابح�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة

42شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة 

ال���ا��ديد�الزاو�ة�ب���تامو

شارع�فحاص�محمد�الزاو�ة

شارع�التعاونية�العقار�ة�نصر�هللا�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�ب���تامو

�� 100 مسكن�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�ب���تامو

شارع�عمورة�ع������البدر�ب���تامو



عابد�م��وب

عا�شة�عليان

محمد�وسيم�ايت�احمداطعام�سر�ع

مس���ش,ذ,م,م�سيليا�ا��زائرملبنة

طاهر�محمد

محمد�صا��

حميان�ياس�ن

ب���ع��

شارة�عبد�النور

قايد�صا��

حس�ب�حسان

عبد�السالم

رقيق�كمال

زروق�محمد�مولود

منار�أحمد

ت��ار�كمال

ت��ار�زو���

جيدل�عبد�هللا

مداومة�يومي�عيد�ألاض��ب���تامو

مغازة
شارع�الشهداء�ب���تامو

موزع�ن�ا��ليب

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�إلاخوة�زدري�ب���تامو

شارع�الشهداء�ا��مس�ب���تامو

شارع�عمورة�ع���رقم 01 ب���تامو
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    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

تار�خ�املداومةالعنوانالاسم�و�اللقب�أو�ال�سمية طبيعة�ال�شاطالبلدية

سوق�محمد�وكر�ف�بوعرفةمز�ان�سيد�احمد

���الاخوة��ساقاديرت�رقم 03 بوعرفةمل�ن�حو�ان

طر�ق�الرئ�����بوعرفة��يم�كر�مة

���در�وش�رقم 08 بوعرفة�عوش�محمد

���در�وش�رقم 07 الطابق�الار���محمد�العد��

���الاخوة��ساقاديرت�رقم 03 بوعرفةحو�ان�ام�ن

���در�وش�رقم 12 الطابق�ألار����بوعرفةمحمود�بن�ز�ان

طر�ق�الرئ�����رقم 56 بوعرفةالباي�سفيان

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�بوعرفة

مداومة�يومي�عيد�ألاض��بوعرفة املخابز



�       � � � � � � � � �          



    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط 

قوادي�خليفة

بن�حاج�الطاهر�أحمد

محمد�الهدي�عرعار

ألاحسن�بن�عا�شة

ألاحسن�سفيان

سلطا�ي�محمد

خسا�ي�عبد�القادر

سلطا�ي�محمد

حمدان�براهيم

حمري�ي��

ال��يا�ي�اليعقوب

بوز�د�خديجة

ار����فتيحة

طاكبو�سم��

عاشور�بوسعد

بن�طالي�عبد�القادر

مز�ان�بطاهر�مز�ان�محمد

 خليفة�محمد

يخلف�مليكة

امحمد�ال��امة

عبد�القادر�بن�طيبة

محفوظ�ب��اسن

غر�س�اسماعيل

مرهو�ي�يخلف

العر�ي�عبد�الصمد�مو���

حفيظة�خفاف

عبد���خليفة

بن�براهيم�محمد

بكة�محمد

الكب���ع��

ب��اسن�بوعالم

محمد�محمود�اسماعيل

املع��ي�محمد

شاشوة�عبد�القادر

املكر���حكيم

إغي���توفيق

ناصر�حمودة

زوقا���محمد

بوز�دي�محمد

حمودة�بالل

حمودة�فروق

نخالية�محمد

املكر���محمد

لعدل�محمد

مداومة�يومي�عيد�ألاض��

�� 80 مسكن�طر�ق�وهران

���ب���مو�من

���بورقون

���سيدي�خليفة

شارع�القدس

���ب���مو�من

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

العفرون

مواد�غذائية�عامة

شارع�محمد�حسان�الطيب

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�العفرون

���التجزئة�الغر�ية 112

���التجزئة�الغر�ية 112

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

شارع�مع��ي�ي���رقم 01

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

شارع�محمد�حسان�الطيب�رقم 01

شارع�محمد�حسان�الطيب

شارع�مع��ي�ي���رقم 01

���ب���مو�من

���بورقون

شارع�أول�نوفم��

مخابز

���سيدي�الزغي���املحل 01

���بورومي 

���بورومي 

 شارع�أول�نوفم�� 84

شارع�أول�نوفم��

شارع�قيبوع�محمد�رقم 5 محل�ب

شارع�لزار�محمد

شارع�مهداوي�عبد�القادر

���التجزئة�الغر�ية 112

تجزئة�ا��رج�الغر�ي

���العسكر�محمد

�� 300 مسكن

شارع�مهداوي�عبد�القادر

شارع�أول�نوفم��

شارع�مهداوي�عبد�القادر

�� 550 مسكن�عمارة�رقم 12

�� 550 مسكن�عمارة�رقم 14 تجزئة 03 محل 72

�� 550 مسكن�عمارة�رقم 11 تجزئة 03 محل 51

���بورومي 

لتجزئة�الغر�ية�رقم 08

شارع�أول�نوفم��

���التجزئة�الغر�ية

شارع�أول�نوفم��

���سيدي�زغي��



حاج�بن�فطيمة�حاج�عبد�القادر

جطو�حمزة

حمري�ي��

تكنو�ن�اعمر

بوجلة�خالد

لكحل�محمد�ع��

محمد�براد��

قو�در�بن�ع���عبد�العز�ز

حمزة�احمد�مبارك

بلهادي�حسان

ب��اج�قدور�اسالم

جلطي�حميدة

مصطفى�عامر

مكنا����رضا

عمر�شر�ف�جعفر

محمد�بن�عامر

فؤاد�الكب��

حاج�قو�در�بن�يوسف

بوستة�عبد�القادر

ألاحسن�عبد�القادر

بودوا�ي�سيد�أحمد

محمد�شاشوة

بومز�ر�الطيب

كر��ش�ناصر

سر�ر�عبد�هللا�الطيب

بكة�حسان

يامنة�قدور

مقري�الواجري�معمر

م�سوم�أسماء

مالك�الساعد

أم�ن�ع�شوش

محمد�خلفاوي

سلطا�ي�بوعالم

الهامل�ع��

محطة�تمزقيدة

وليد�لعزا��

حاج�قو�در�محمد

مداومة�يومي�عيد�ألاض�� العفرون

���سيدي�خليفة

شارع�لزار�محمد

���بورومي 

تجزئة�املخرج�الغر�ي

شارع�قيبوع�محمد

شارع�مهداوي�عبد�القادر�محل�رقم 02

شارع�مهداوي�عبد�القادر

مواد�غذائية�عامة

سو���ات

شارع�القدس

شارع�مبارك�شر�ف�عبد�القادر

قصابة

خضر�وفواكه

���برقوق

���سيدي�خليفة

���ب���مو�من

شارع�أول�نوفم��

شارع�لزار�محمد

مق��

���التجزئة�الغر�ية 112

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

شارع�اول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

���بورقون�ب���مو�من

���بورومي 

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

شارع�القدس

شارع�أول�نوفم��

شارع�أول�نوفم��

طر�ق�السيار�شرق�غرب

اطعام�سر�ع

شارع�اول�نوفم��

شارع�اول�نوفم��

شارع�اول�نوفم��

ا��دمات

شارع�اول�نوفم��

���بورومي

شارع�اول�نوفم��

شارع�اول�نوفم��

�� 80 مسكن�عمارة�ب2 رقم 01

شارع اول نوفمبر
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    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط 

عياش�عبد�القادر

بولعراس�مجيد

بوعرعار�حكيم

أورانج�محمد

ال��يا�ي�عبد�القادر

الشيكر�بن�عا�شة

الشيكر�ن�يلة

الفرو���خالد

بن�جعفر�رابح

قو�در�عيادة�مفيدة

خليفة�عا�شة

بن�طيبة�زكر�اءمغازة

ا��فاف�جلول

درا���لؤي

املقري�الوجري�بن�عا�شة

العالية�بن�ز�دقصابة

أحمد�سر�ر�ياس�ن

حاج�محمد�أم�ن
خضر�وفواكه 

لشارع�الرئ�����لوادي�جر

الطريق الوطني رقم 04

اطعام�سر�ع

وادي�جر�وسط

���املعايف

ادي�جر�مركز�محل�رقم 02

شارع�عمومي�وادي�جر

وادي�جر�الوسط��� 75 مسكن�تطو�ري

مداومة يومي عيد األضحى

مركز�وادي�جر

مخبزة

بقالة

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�واد�جر

وادي�جر�الوسط

���املعايف�رقم 01

الطر�ق�الوط���رقم 04

الطر�ق�الوط�� 

مركز�واد�جر

واد جر

محل�رقم 11 بجوار�املتوسطة

مركز�وادي�جر

وادي�جر�وسط

الطر�ق�الوط���رقم 04

�� 50 مسكن�تطوري
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    وزارة التجارة                   
  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تار�خ�املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم�واللقب�أو��ال�سمية�إلاجتماعيةطبيعة�ال�شاط 

عتو�رشيدالصيادلة

لكحل�رابح

صال���هشام

فقاير�أحمد

عباس�سم��

بن�عالل�محمد

محمد�حلوي

بن�ز�ان�جعفر

مسعود�غالم

ألاحسن�بالل

����عمار�ع����

سليمان�ابراهيم

خالد�عباس

حتحات�محمد

مصطفى�بن�ع��

مسعودي�عبد�الكر�م

ايت�ا��اج�بن�حس�بة

أم�ن�بن�ع�شون

س�����عبد�الرزاق

بوز�دي�بن�ع��

معدادي��ا��يال��

ب��اج�ناصر

فاطمة�الزهراء�بوشروح

بومرزوق�احسن

��مادي�بن�ع����

حكيم�دي��ي

حاج�اسماعيل�عبد�القادر

جمال�غزال

بلقا����محمد

محمد�بومعزة

مخت�ش�رشيد

بن�جاب�هللا�محمد

بوش�وك�عبد�القادر

مكت�ش�رشيد

قندوز�سيد�ع��

بوكم�ش�البادي

سم���عباس

فرنان�فوزي

محمد�حرنا��

عبد�القادر�بومعزة

عبد�املالك�رو���

محمد�سدات

مسعود�غالم

سليمان�ابراهيم

جمال�غزال

لقر�ة�إلاش��اكية�اهل�الواد

���سيدي�املدا�ي�طر�ق�املدية

شارع�الشهداء

���سيدي�املدا�ي

���ا��مدانية

�� 132 مسكن�عمارة�ب 4 امللعب�القديم

سيدي�املدا�ي

قر�ة�الاش��اكية�أهل�الواد

شارع�الشهداء

شارع�محمد�خم�س��

شارع�ازروق�محمد

شارع�خم�س���محمد

50مسكن�عمارة�رقم 01 محل�رقم 01

الطر�ق�الوط���رقم 42 عمارة�ب2 مدخل 01

�� 132 مسكن�عمارة�ب6 الطابق�ألار���

���التجزئة�ا��ديدة

شارع�ازروق�محمد�رقم 03

شارع�الشهداء

شارع�سليما�ي�ع���رقم 01

���الاخوة�بومرزوق�رقم 19

شارع�الشهداء

شارع�الشهداء

� � �

شارع�زواوي�بن�عا�شة

���املقرا�ي�سيدي�مدا�ي�رقم 13

بقالة

���ا��مدانية

���سيدي�املدا�ي

قر�ة�الاش��اكية�أهل�الواد

قر�ة�الاش��اكية�أهل�الواد

شارع�سليما�ي�ع���رقم 02

شارع�الشهداء

���امللعب�القديم

 خضر وفواكه

قر�ة�الاش��اكية�أهل�الواد

شارع�الشهداء

         قائمة�التجار�امل��ر�ن�لضمان�مداومة�يومي�عيد�ألاض���املبارك�لسنة 2018    - بلدية�الشفة

شارع�الشهداء

شارع�الشهداء

قر�ة�الاش��اكية�أهل�الواد

شارع�خم�س���محمد مخابز

���إلاخوة�بومرزوق

���سيدي�املدا�ي

مداومة�يومي�عيد�ألاض�� شفة

قر�ة�الاش��اكية�أهل�الواد

شارع�إزروق�محمد�رقم 22

���ا��مدانية

���ا��مدانية

شارع�سليمان�ع���رقم 02

شارع�الشهداء



صا�ي�عبد�القادر

بومعزة�كمال

ن�يل�الهادف

محمد�العر�ي�هشام

بن�زهرة�عبد�املالك

مطحنة��الصناعية�الشفة��م�شمطاحن

�وب�الشهيد�عابد�محمد

مركب�أقرو�التغذية�الشيفا

حرمان�السعيد

شركة�تضامن�عاشور�وشر�ائه

صا���محمد

خم��ي�مروان

مداومة�يومي�عيد�ألاض��شفة

  

�� 132 مسكن�عمارة 04 رقم 29

�� 132 مسكن�رقم 06

شارع�خم�س��

محطة الخدمات

شارع�الزواوي�بن�عا�شة

���الرمــي���الايمــن�رقم 01 الشفة

مغازة

طر�ق�املدية

شارع�الشهداء

طر�ق�املدية�سيدي�مدا�ي
ملبنات

شارع�الشهداء

ملتقى�الطر�ق�ا��نو�ي�الطر�ق�املرتفع

الطر�ق�الوط���رقم 01 سيدي�املدا�ي

الطر�ق�الوط���رقم 01 سيدي�املدا�ي
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