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البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   االسم واللقب أو  التسمية اإلجتماعيةطبيعة النشاط 

فاروق الفضيل

عثمان محمد عز الدين

شيخ عمر

سعيداني مراد

عالق بوعالم

قبي فيصل 

زواهرة محمد

غربي منور

اومدي ادريس

هاللي حمنود

هاللي خير الدين

عثمان سيد احمد

مقالتي رابح

توش ي احمد

جالل توفيق

سليماني حمزة

طاهر ايت مهدي

عربية ابراهيم

يحياوي مرزاق

قبالج عبد الحكيم

كمال عالم

قوش ي احمد

جمال بكاي
مقالتي محمد

تليجاني محمد

عز الدين حمدي

عبد النور بوهدير

عبد القادر حمدود

مراد جعدي

شيخي عادل

عبد الحليم بوالباني

عبد القادر سالي

امبارك احسن

سليمة دغمان

املقداد عبد الرحمان

عبد الحفيظ ميدون

صفاق حميدة

عثمان عبد النور

عز الدين مسعودي

عبد القادر بوغالف

رحمون رمضان

زيت بالل

عزاز سعيد

بطاش رضا

لغلوغ عادل

عزازي محمد

محمد امين بالش

عبد الحفيظ قبالج

بن خوية سفيان

عبد الحكيم شيخ

حميان محرز

طريق الجزائر بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

 بوقرة08 محل 04 مسكن ع 310حي 

طريق االربعاء مدخل ج محل د بوقرة

 بوقرة75شارع اورسير محمد رقم 

ي رقم 
01 بي   بوينان وبوقرة محل رقم 29الطريق الوطن 

غابة الزاوش بوقرة

حي الملعب القديم بوقرة

حي اللوزات بوقرة

بلدية بوقرة    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد األضحى املبارك لسنة 

بوقرة

حي اللوزات بوقرة 

بوقرة

 قطعة طريق االربعاء138تجزئة   66

مداومة يومي عيد األضحى

شارع اللوزات بوقرة 14

 بوقرة03 مسكن ع 40حي 

طريق االربعاء بوقرة 115

حي اللوزات بوقرة

ة ز مخب 

شارع تيسلي عمر بوقرة

 مسكن بوقرة490حي اللوزات مقابل حي 

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

حي عي   الباردة بوقرة

يد بوقرة شارع البر

ي بوقرة
طريق المربون 

طريق البليدة محل ج بوقرة

طريق البليدة بوقرة47

 بوقرة04طريق البليدة رقم 

ي عل طريق الجزائر محل 
 بوقرة03شارع الشهيد قريش 

 بوقرة11طريق الشبلي رقم 

حي اللوزات بوقرة

حي اللوزات بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

طريق الجزائر بوقرة

 بوقرة55طريق الجزائر رقم 

 بوقرة09 محل 04 مسكن ع 311حي 

 بوقرة01شارع اوصغب  محمد محل 

بوقرة

بوقرة

 بوقرة08شارع حمينة رقم 

حي اللوزات بوقرة

ي بوقرة
طريق المربون 

قصابة

 بوقرة91طريق االربعاء رقم 

مداومة يومي عيد األضحى

بوقرة

تغذية عامة

تغذية عامة

بوقرة



مراد شنوفي

حميان امين

حميان سفيان

حواء عز الدين

بوغانم يوسف

عميش حورية

لواليش جمال

كحل العين عادل عبد الرزاق حسان

وزين اسماعيل

عمور احمد

قيدوش مراد

شعوة احمد

بوشباح فاروق

ي كمال عمب 

ي سفيان
عزون 

زهرة اسماعيل

بركان رابح

حميدي موىس

فدان دليلة

حواس ياسي  

يف عبد النور رس 

ي جمال
بوالبان 

ي محمد
مهن 

اوشان محمد

براهيم وسفون

ة جياللي
بن خض 

يف احمد رس 

مزوار عمر

تنقالي احمد

رابح ضيف هللا

ي محمد
لعفيف 

براقش حكيم

حمدود نور الدين

موساوي خالد

تنقالي عامر

عبد القادر بوركاش

عثوم عبد القادر

ي
حاج ولبان 

جمال بلخب 

ي عبد الوهاب مولوحر

حسان صليحة

يف حسي   رس 

عبد الرزاق خودري

رمضان خراش

فرطاس منور

اطي محمد رس 

محمد عيش

ميدون احمد

لغريزي سعيد

العيموش عبد القادر

ي رابح
يهون 

قوية الياس

حيقون عبد

كمال ولد احمد

بورابعة عبد القادر

معزوز عبد القادر

يخلف الهادي

 بوقرة212سوق الجملة مرب  ع تواليت احمد

 بوقرة23سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة42سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة24سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة28سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة135سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة282سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة296 و 297سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة116سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة299 و 298سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة231سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة206/207سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة47سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة 201سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة240/241سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة244سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة292سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة174/175سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة15سوق الجملة مرب  ع 

قصابة

طريق االربعاء محل ا بوقرة

طريق االربعاء بوقرة01

 بوقرة01 محل 14حي الملعب رقم 

حي اللوزات بوقرة

حي اللوزات بوقرة

 بوقرة157سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة155سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة11سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة331سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة19سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة18سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة45سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة31سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة90/91سوق الجملة مرب  ع 

 بوقارة239سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة236/237سوق الجملة مرب  ع 

الخدمات

شارع االمب  خالد بوقرة

شارع بوغالف حمود بوقرة

شارع بوغالف بوقرة

 بوقرة228 و 229سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة12سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة32سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة147سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة151سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة153سوق الجملة مرع 

 بوقرة167سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة33سوق الجملة مرب  ع 

مداومة يومي عيد األضحى بوقرة

وكيل تاجر خضر وفواكه

 بوقرة137سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة217سوق جملة مرب  ع 

 بوقرة281 و 200سوق جملة مرب  ع 

 بوقرة219سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة53سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة221سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة37سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة36سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة55-65سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة58سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة59سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة273سوق الجملة مرب  ع 



عزالي احمد

عالل موىس

خدير محمد

فراش صديق

يكوز جلول

جعو محمد

ي
سيف االسالم بوالبان 

مراد

بن قسوم محمد

مزواد عبد القادر

لعبودي خالد

حاج خنوىسي

عيواز ابراهيم

عثمان علي

عياش لباد

قفقاف يوسف

مهايلي رابح

ي عمر قنر

عياش موىس

يف محمد رس 

ي خداوج
بوالبان 

ش ذ م م المنار بلعمري محمد

هواري محمد كمال

العيدي منور

محمد طيلب

زروق عبد الرحمان

محمد بوزيان

عالل امحمد

قفقاف جياللي

فراش عبد هللا

هندل عز الدين

عالل سليمان

تنقالي عبد القادر

مطمور سفيان

بوبكر لخض  

اطي مصطف  رس 

بن مزيان علي

القنيعي بوعالم

فراش فاروق

بورنان عتيقة

طراد علي

ي كمال  لعرينر

 بوقرة208سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة34 و 33سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة29سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة235 و 234سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة260سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة329سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة235سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة254سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة307 و 306سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة259سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة113سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة124 و125سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة178سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة53سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة204سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة290سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة285سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة131سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة55سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة332 و 331سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة173سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة21سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة65سوق الجملة مرب  ع 

  بوقرة246/247سوق الجملة مرب  ع  

  بوقرة263/262سوق الجملة مرب  ع  

  بوقرة144سوق الجملة مرب  ع  

 بوقرة64سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة268 و 204269سوق الجملة مرب  ع  

 بوقرة205سوق الجملة مرب  ع 

116رقم 

 بوقرة316سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة264سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة238سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة255/256سوق الجملة مرب  ع 

  بوقرة107سوق الجملة مرب  ع  

  بوقرة285سوق الجملة مرب  ع  

 بوقرة68سوق الجملة مرب  ع 

 بوقرة03سوق الجملة مرب  ع 

   بوقرة294سوق الجملة مرب  ع 

64رقم 

   بوقرة12سوق الجملة مرب  ع 

مداومة يومي عيد األضحى

مداومة يومي عيد األضحى

بوقرة

وكيل تاجر خضر وفواكه

وكيل تاجر خضر وفواكه بوقرة

 بوقرة195/196سوق الجملة مرب  ع  
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ة الزهرة  البيضاء جالخ حسي   ش تضامن مخبر 

حي بللعوادي االربعاءمجبر علي

ي رقم حميدوش فتحي
 االربعاء140شارع الشيخ المقران 

ي   االربعاء108شارع لكحل حي محل بلحاج بشب 

ي  االربعاءعبد الرزاق بولعراس
شارع الشيخ المقران 

ي رقم شفاعي كلثوم
االربعاء01شارع الشيخ المقران 

شارع الفحص االربعاءحسام الدين بوزرنون

 الرزاق حسان كحل العي   عادل عبد

اسماعيل لوسف

خويدر رشيد

تشوك اسماعي  

عميش حورية

ي رقمفؤاد بن زيان
 االربعاء05حي رحن 

 االربعاء01شارع االمب  عبد القادر رقم ش ذ م م رحمة ميت 

بكب  مصطف 

ي لخض 
العياىس 

بكب  فؤاد

باية حرزالوي

بكب  علي

ي عبد الرحمان  غرنر

بونمري عزيز

فار نبيل

كركار محمد

وطاسو موىس

شارع شعالة عمر االربعاءبوطلبة نور الدين
عاصب كمال

محمد كركار

رضا ايوب 

ي كمال
 
شنوف

ي الطاهر
 
زروف

امي   نعماوي

عمروش عمر

ي سيدعلي
 
زروف

رحالي يعقوب

حمزة جياللي

براهمي عبد الحميد

عثمان محمد

ي احمد
درارن 

عبد الكريم حمودة

رميلي سفيان

عزاز سعيد

مخبزة

االربعاء

بلدية االربعاء    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد األضحى املبارك لسنة 

شارع كبب  محمد االربعاء

شارع جعدي محمد

شارع العقيد بوقرة33

03رقم03حي منصور علي عمارةا 

 

وع   االربعاء26محل 02B مسكن ا ت ع 150مش 
 

 االربعاء27 رقم 02مسكن ت ع ب 150حي 

شارع االخوة صحراوي االربعاء

شارع العقيد بوقرة االربعاء34

 االربعاء177حي بلعوادي رقم

 االربعاء28رقم 31ع 

شارع لكحل محمد االربعاء
 

شارع محمودي محمد االربعاء
 

 االربعاء10حي سبيحي مهدي قطعة د محل رقم 

يف يوسف رقم   االربعاء76شارع رس 

 شارع شعالة عمر االربعاء01محل 

  االربعاء14محل 2Aمسكن  ا ت ع 250حي

شارع العقيد لخض  االربعاء 02

 االربعاء10 محل 05حي سبيحي مهدي قطعة 

 االربعاء02طريق بوقرة  محل رقم 

حي االخوة صحراوي االربعاء

 االربعاء01حي عليش  مدخل  02

شارع دوكالي بوعالم االربعاء

شارع االخوة صحراوي االربعاء 27

يف زهار االربعاء شارع الدكتور رس 

يف زهار االربعاء شارع الدكتور رس 

ي االربعاء
شارع شيخ المقران 

يف زهار االربعاء شارع رس 

شارع العقيد بوقرة االربعاء 16

شارع بوقرة االربعاء 37

شارع العقيد بوقرة االربعاء

ي رقم 
 االربعاء29الطريق الوطن 

شارع شعالة اعمر االربعاء

االربعاء

مداومة يومي عيد األضحى

مداومة يومي عيد األضحى

قصابة

تغذية عامة



برجة حسان

ي حميد  شامنر

ي مصطف 
العمران 

عبد هللا مروان

سالمة عبد الحميد 

تكراطي هشام 

بوعبد هللا زهيدة

براهيم لزريف

ي رابح
 
زروف

ي 
المالل الهان 

تبان شعبان

وك محمد مبر

كبوش ابراهيم 

اسامب  علي

الكشبور سيد علي

بالل بكوش

وش كمال عمب 

وش ابراهيم  عمب 

سفاقشي الطاهر

ش ذ م م ريلي متيجة

زوادين حميد

ي  محطة خدمات بينر

شارع الفحص االربعاء

 الفحص71حي 

شارع شعالة اعمر االربعاء

شارع شعالة اعمر االربعاء 48

شارع الفحص االربعاء

شارع الفحص االربعاء

ي
شارع الشيخ المقران 

حي الفحص

شارع الفحص االربعاء

شارع كبب  محمد االربعاء

شارع كبب  محمد84

شارع شعالة عمر االربعاء

مداومة يومي عيد األضحىاالربعاء

ي االربعاء
 
طريق براف

تغذية عامة

محطة الخدمات

شارع درف الهادي

شارع االخوة عليش

شارع كبب  محمد63

طريق تابالط االربعاء

 شارع االخوة صحراوي 13

شارع االمب  عبد القادر 25

حي الفحص

11D مسكن عمارة 1270-520حي 

ي رقم 
 نهج تابالط08الطريق الوطن 
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قاسم سعيد

شريفي حسين

مداني جربوعة

عباس ي محمد

علواش حفيظ

شعنان توفيق

وابل يحيى

مداس مراد

مغربي علي

كليل عادل

لعوفي يحيى

بوقجمارة زكريا

مرابط رضا

مادي عبد الرؤوف

ابراهيم شمالل

بوتولة محمد

بروان محمد

بوزيان احمد

اوشريف امحمد

واضح رشيد

مرزوقي محمد

ذرعي سيد احمد

عمروش سماعين

زيطاي بالل

زموري عبد الكريم

ساملة نور الدين

شعبان احسن

سعيداني عالل

بكير عبد القادر

مزاح فاروق

ذياب علي

بورابعة احمد

دنان نور الدين

قونان رابح

سليماني عبد الرزاق

الياس مشري

حي سيدي حماد مفتاح

حي برقوق مفتاح

حي علي بن شعبان مفتاح

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

شارع االخوة عيادي مفتاح 02

 مفتاح29حي البرقوق طريق الوطني رقم 

 نهج فنيش احمد13رقم 

بلدية مفتاح    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد األضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

شارع االخوة عيادي طريق املستشفى مفتاح

نهج صاف صادق مفتاح

مداومة يومي عيد األضىح

مفتاح04شارع نفراجي بلقاسم محل رقم 

 مفتاح01 رقم 04 مسكن ع 500حي 

10 مسكن محل 500حي 

شارع مزوان علي

شارع فنيش احمد مفتاح

24 مسكن محل 500حي 

شارع نفراجي بلقاسم

شارع كوريفة رابح

02شارع كوريفة  رابحرقم 

طريق الكاليتوس مفتاح

شارع مزوان علي مفتاح

مفتاح

قصابة

 مسكن500حي 

02/03 رقم 01 مسكن ع ب 500حي 

شارع فنيش احمد مفتاح

 شارع فنيش احمد09رقم 

حي الترايكية

 شارع االخوة عيادي مفتاح05رقم 

شارع رسولي محمد مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

65 رقم 07 مسكن ع 500حي 

 مفتاح01 ديسمبر رقم  11حي 

املخرج الغربي مفتاح

ة ز مخب 

تغذية عامة

03حي برقوق رقم 

حي النصر مفتاح

شارع االخوة عبادي مفتاح 01

 مفتاح04علي واجهة نهج االخوة عيادي رقم 



حسام بن صافي

موحمو ياسين

رحمة ميت لالستيراد و التصدير

سناجقي محمد

شعنان رياض

فيجدور توفيق

بوتولة محمد

هيرواش جمال

موالحي حكيم

ش ذ م  و م  بيجي 

دومي نور الدين

الفول محمد

تركية عبد الغفورمحطة الخدمات

قصابة

شارع باجي موس ى

امام السوق البلدي مفتاح

حي اوالد سعيد مفتاح

طريق االربعاء

شارع فنيش احمد مفتاح

مغازة

 مسكن500حي 

شارع مزوان علي مفتاح

حي برقوق مفتاح

 مفتاح09 مسكن محل 500حي 

مفتاح04شارع نفراجي بلقاسم قطعة رقم 

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح خضر وفواكه

شارع كوريفة رابح مفتاح



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاط البلدية
االسم واللقب أو  التسمية 

اإلجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

ولد يحي محمدخضر وفواكه

واظح لكحل

كمال حمود

طهراوي محمد

اوسرير مصطفى

جطو بالل

اوسرير حسين

عثمان عقبة

قبايلي احمد

اوشعبان علي

رحموني عزوز

فرحاوي بوعالم

جفال جلولقصابة

اوالد سالمة املركزية الياس قشنيطيمحطة الخدمات

مقهى

بلدية أوالد سالمة    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد األضحى املبارك لسنة 

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

حي الرميلي اوالد سالمة

بن خليل

اوالد سالمة املركزية

مداومة يومي عيد األضحى

تغذية عامة

 اوالد سالمة01طريق االربعاء محل 

حي الرميلي اوالد سالمة

اوالد سالمة السفلى


