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قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة  - 2019بلدية بوعرفة
البلدية

طبيعة النشاط

خضر وفواكه

الاسم و اللقب أو التسمية
إلاجتماعيةعلي
جهيد حاج
تسقاديرت شريف
تماحي الطيب

حي دريوش بوعرفة

رضوان كريم

حي  140مسكن بوعرفة

حوبان رشيد

قصابة

مواد غذائية

حي دريوش بوعرفة

سعدي موس ى
حتادوش ياسر

الطريق الوطني بوعرفة

لعبيدي بالل

01ممر أ ف بوعرفة

ديبوش عبد الكريم

الشارع الرئيس ي رقم  58بوعرفة

عمروس ي عاشور

حي دريوش قرب مدرسة الاخوة بوشربي بوعرفة

مريم محمد

الطريق الرئيس ي رقم  47بوعرفة

بكوش أسامة

حي دريوش رقم  11بوعرفة

قندوزي كمال

مقطع  11رقم  01بوعرفة

فالح جمال

طريق الرئيس ي حي  300مسكن عمارة  03رقم  01بوعرفة

الربيعي نذير

طريق الوطني رقم  23بوعرفة

امحمد وناس

 60شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفة

منير بوفرنت

حي دريوش رقم  01بوعرفة

محمد فوزي عبد النبي

املخابز

الطريق الرئيس ي رقم  01بوعرفة
حي تسقديرت بوعرفة

مسعودي نور الدين

بوعرفة

الطريق الرئيس ي رقم  02بوعرفة
مقطع أ ج رقم  02بوعرفة

بوجعدية رابح

مقاهي

العنوان

تاريخ املداومة

01حي دريوش بوعرفة
 290سكن تساهمي ع 10حي دريوش

مزيان سيد احمد

سوق محمد وكريف بوعرفة

قيقوب مسعودة

حي دريوش الحي التطوري رقم  14بوعرفة

ملين حوبان

حي الاخوة تساقاديرت رقم  03بوعرفة

بوعالم شريفي

طريق الرئيس ي رقم  23بوعرفة

الياس حطوش

الحي الجديد  140مسكن بوعرفة

بورغدة بلقاسم

شارع الرئيس ي بوعرفة رقم 57

حوبان حافظ

الطريق الرئيس ي رقم 02بوعرفة

سحيم كريمة

طريق الرئيس ي بوعرفة

بعوش محمد

حي دريوش رقم  08بوعرفة

محمد العدلي

حي دريوش رقم  07الطابق الارض ي

الباي سفيان

طريق الرئيس ي رقم  56بوعرفة

الربدي بالل

حي دريوش بوعرفة

الباي عيس ى مصطفى

حي تسقاديرت بوعرفة

حبة محمد

11حي دريوش بوعرفة

حميدة محمد

الطريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم  71بوعرفة

احمد مسعودس وشان
طارق وناس

الطريق الرئيس ي رقم  15بوعرفة
قسمة اوالد قويدر بوعرفة

اسماعيل بوقزولة

حي  290مسكن حي دريوش عمارة  10محل رقم  21بوعرفة

عبد هللا معمري

حي الدريوش السكنات التطورية رقم  79بوعرفة

مداومة يومي عيد ألاضحى

مواد غذائية

مواد غذائية عامة

بوشكوك محمد

البناء التطوري رقم  86حي دريوش بوعرفة

عبد النور بلحسن

حي  RHBرقم  88حي دريوش بوعرفة

نعيمة ضحاك

حي دريوش الحي التطوري رقم  103بالطابق الارض ي بوعرفة

بوعجدية رابح

حي دريوش رقم  02بوعرفة

بوشكوك عاطف

حي إلاخوة تسقاديرت بوعرفة

بوضياف يزيد

حي  240مسكن حي دريوش بوعرفة

أمين عالل

حي دريوش  290مسكن عمارة  13رقم  45بوعرفة

ضمار سمير

حي 140مسكن عمارة  11رقم  01بوعرفة

بوعجامية زوينة

حي دريوش بوعرفة

العدلي أحمد

حي دريوش رقم  07بوعرفة

عيس ى الزهرة
بوعرفة

حي دريوش  513بوعرفة

حميدة محمد

طريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم  71بوعرفة

عيس ى بوعالم

 30طريق الرئيس ي بوعرفة

بوشربي سيد احمد

اطعام سريع

قصابة

مغازة

حي دريوش رقم  112بوعرفة

الخير جالل

حي دريوش  102مسكن عمارة  10رقم  19بوعرفة

مريم دومة

مشروع  200مسكن تساهمي اجتماعي ح 6ع 11رقم 32

بوقادر صفية

حي  140مسكن عمارة  3رقم  11بوعرفة

محمد فزي عبد النبي

مشروع  209م اجتماعي تساهمي رقم 05

سيد علي املشري

حي دريوش رقم  101بوعرفة

مريم محمد

الطريق الرئيس ي رقم  47بوعرفة

احسن باندو

تراب لحمر بوعرفة

مداومة يومي عيد ألاضحى

