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دحمان سليم

خالد دغبار

دريوش عبد النور

محمد يحي

حسين يوسف خوجة

بسكرة سعيد

سعيد قبلي

سالل حمزة

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

( ماي زعبانة13) البليدة 09حي عبودي رقم 

 رامول البليدة13تجزئة بن مقدم رقم 

 البليدة07نهج مكركب بن يوسف رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة

شارع نور الدين مكي البليدة

حي بن مقدم الرمول البليدة

مخبزة

 البليدة14شارع عمارة بن يوسف رقم 

مداومة يومي عيد ألاضحى البليدة

شارع يوسفي عبد القادر  البليدة

 البليدة05 الطابق الارض ي غرب الرمول عبد العزيز رقم 11تجزئة 

 البليدة31تجزئة بلقاسم الوزري رقم 



مليطة فيصل مصدق

بن طهراوي سيد علي

لياس رياض

بن شرشالي ابراهيم

يرقي محمد

م بوقايلة,م,ذ,و,ش,م

تلمساني جمال

شعبان جمال

ولد محمد محمود

تشانتشان محمود

بوغراب توفيق

رحماني رياض

مغاوي فايز

الحاج شريفي

ش تضامن اكلي سمير وشركاؤه

حي النخيل البليدة

 البليدة61شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 جوان البليدة17شارع 50

 البليدة65 قسم 06 فبراير عمارة ب مجموعة ملكية 24حي 

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة

 البليدة08حي إلاخوة بن عودة رقم 

شارع العقيد عميروش البليدة08

شارع محمد بوضياف البليدة

 سيدي عبد القادر البليدة37حي مولود شارع أ رقم 

 البليدةDشارع محمد بوضياف عمارة 

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

حي عبد املؤمن لخضر البليدة

 الطابق ألارض ي البليدة64شارع أحمد مغربي رقم 

مخبزة

حي املوز البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة

مداومة يومي عيد ألاضحى البليدة



علي بعوش

بن قرميط رياض

كوش ي اعمر

مخبزة

 البليدة111نهج يوسفي عبد القادر رقم 

مداومة يومي عيد ألاضحى البليدة

الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بو العيد البليدة

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي رقم



بلقاسمي عبد املجيد

البوزيري محمد

رويني بوعالم

عزاز اسماعيل

قسوم اسحاق

زروالة يحي

راوي جبير

فخاري بشير

اوشاش ي محمد

رمول ايمن

عاشوري سليم

اسماعيل بن عياش ي

وخام عمر

بخوش فاطمة الزهراء

كمال بن عطا هللا

سوداني ربيع

كاسيور حسان

عبد املجيد بلقاسمي

خماش طه

مواد غذائية عامة مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

شارع كريتلي مختار البليدة

 البليدة01حي بن مقدم رقم 

ق البليدة,شارع يوسفي ع75

ق البليدة,شارع يوسفي ع

شارع كريتلي مختار البليدة48

شارع يوسفي ع ق الترقية العقارية البليدة

ق البليدة,شارع يوسفي ع

حي بوضياف محمد البليدة

البليدة (إلاخوة جنادي)شارع بلقاسم الوزري 

حي بن بو العيد نهج محمد بوضياف البليدة

 البليدة27 رقم 01حي بن بو العيد 

 البليدة05 ديسمبر رقم 11مركز بن بو العيد شارع 

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

 البليدة26شارع يوسفي ع ق رقم 

حي املخباط البليدة

 البليدة24يوسفي ع ق رقم 

حي بن مقدم عمارة ب البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة75

 البليدة17مركز بن بو العيد رقم 



ولد شعبان عبد الكريم

دحماني علي

حسان قصور

لكحل محمد

عبد املجيد بايد

طيب سليمان محمد

سوداني ربيع

سحنون فريد

البوزيري محمد

سوماتي علي

هادف فريد

واضح عادل

لخضاري سفيان

بوزويجة حفيظة

بن عيش ي نور الدين

بوخالفة كمال

لكحل عائشة

إسعد خالد

شومان رضا

مواد غذائية عامة مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

 البليدة22حي علي عزي رقم 

 البليدة6 رقم س أ س 04حي املوز عمارة س 

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة

 البليدة6شارع يوسفي ع ق رقم 

طريق املطار زعبانة البليدة

 البليدة09 مسكن عمارة 100حي 

 البليدة01حي بن مقدم رقم 

سيدي عبد القادر البليدة

 البليدة81شارع يوسفي ع ق رقم 

شارع يوسفي ع ق البليدة

نهج يوسفي ع ق البليدة62

جوان نهج ج البليدة19حي 30

 البليدة07 جوان رقم 19حي 

 البليدة19شارع بن بو العيد رقم 

 البليدة01 جوان رقم 19حي 

ق حي بن عاشور البليدة,شارع يوسفي ع

 البليدة09حي واد مفتاح شارع أ ش رقم 

تجزئة محمد بن مقدم البليدة

حي واد مفتاح البليدة91



غيبة كمال

تعدايق عبد الحميد

الباي سفيان

عامر محمد

قويدر يخلف

لحياني عبد  الحق

مواد غذائية عامة مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

 البليدة275تجزئة بن مقدم رقم 

طريق زعبانة طريق وادي العاليق

حي املوز عمارة أ البليدة

حي املوز عمارة أ البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة56

حي أحمد شاعو عمارة س الطابق ألارض ي البليدة



خليفي محفوظ

كحيل فاطمة

صديق سيد علي

قصدي رابح

علوت حسان 

ابوبكر قبالجي

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

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

حي بونعامة جياللي شارع محمد والي البليدة

 البليدة49نهج مكركب بن يوسف رقم 

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة

 البليدة06نهج والي محمد رقم 

 البليدة42حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

 البليدة35حي علي عزي رقم 

 البليدة03 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ رقم 14حي املوز 

 البليدة03 رقم 04 عمارة 36حي املوز رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة72حي أحمد شاعو عمارة س رقم 

 البليدة146تجزئة بن مقدم رقم 

نهج بن بو العيد البليدة27

 البليدة62حي عبد املؤمن لخضر رقم 

 البليدة48شارع كريتلي مختار رقم 

 البليدة19حي بونعامة الجياللي جنوب 

حي بونعامة جياللي البليدة03

 البليدة06حي بونعامة الجياللي رقم 

شارع بن بو العيد  البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة21



قشوط عبد الغني

المية مهدي

اوالي نسيمة

شويط محمود

عبد الرحيم دباع

عيد عبد الغني

رحمون فتيحة

بن هالل محفوظ

لورجان سيد احمد

أفغول نوار

محمد عبد الرؤوف سارة

رابحي خديجة

فريد سحنون

تامدي مصطفى

مكركب ابران رابح

خثير نور الدين

بقالم يوسف

بولغبار عبد اللطيف

حرمة محمد

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

 البليدة29ساحة بن بو العيد رقم 

طريق وادي العاليق البليدة

 البليدة122حي الزيتون ع س رقم 

حي املخباط البليدة

حي الزيتون البليدة

حي قدور هاللي البليدة

 البليدة28شارع مكركب بن يوسف رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة63

 رقم أ البليدة107ق رقم ,شارع يوسفي ع

ق البليدة,شارع يوسفي ع139

 البليدة05 محل رقم 03تجزئة عبد املؤمن 01

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

حي إلاخوة زدري البليدة

 مركز زعبانة الطريق الوالئي البليدة143رقم 

طريق زعبانة البليدو

طريق زعبانة البليدة

 البليدة05تجزئة النعيمي زعبانة رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة02حي مولود سيدي عبد القادر رقم 



عباس ي بن عيس ى

بن عالل مصطفى

احمد صالح

بوكنوي رضا

قلومة فيصل

بن قيطون رضوان

حواس نبيل

دريوش فريد

رمضان رابح

بقالم عبد الفتاح

طارق مزياني

عايد يمينة

بوغداوي محمد

فردي أحمد الكبير

فيصل قلومة

غداوي سيد أحمد

حداد العيد

حورية رمضاني

عمر محنان

حي بن بو العيد البليدة97

مواد غذائية عامة

البليدة

مواد غذائية عامة

البليدة

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة34 رقم 2حي بن بو العيد ع أ 

 البليدة30حي بن بو العيد ع أ ش رقم 

حي بن بو العيد ع د البليدة

 البليدة01شارع يوسفي ع ق طريق الزيتون رقم 

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

حي إلاخوة زدري البليدة

طريق الطيران  زعبانة البليدة

 البليدة22حي بونعامة الجياللي رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة05

 البليدة08حي بونعامة الجياللي رقم 

شارع والي محمد البليدة

 البليدة11حي بن بو العيد شارع محمد بوضياف رقم 

 البليدة19حي بن بو العيد رقم 

اطعام سريع

طريق واد العاليق البليدة

 البليدة66حي بن بو العيد رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة11

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة ن رقم 



إلياس بلبكوش

فريد تامي

بشير فخاري

موسلي توفيق

محمد ايت عمار

فيصل قلومة

أحمد درة

عواد نوبية

عمور احمد

مونقلة محمد

محمد قارة

الزغيمي الزروق

قدواني رشيد

رشيد بن تريدي

قاسيمي محمد

بردان نور الدين

محمد بوراكي

املهري سيد علي

قمانة محمد

حي بن بو العيد نهج محمد بوضياف البليدة

تجزئة بن مقدم سيدي عبد القادر البليدة

 البليدة03شارع والي محمد رقم رقم 

مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

 البليدة05 رقم 2حي بن بو العيد ع أ 

 البليدة12 و11حي بن بو العيد ع ل رقم 

قصابة

 البليدة04 رقم 01 مسكن عمارة100حي 

 البليدة04حي بن بو العيد عمارة 

 البليدة21حي بونعامة الجياللي رقم 

شارع رامول عبد العزيز البليدة

 البليدة10شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة07طريق زعبانة حي املوز محل رقم 02

شارع يوسفي عبد القادر البليدة75

 البليدة09 جوان رقم 19حي 

 البليدة132ق رقم ,نهج يوسفي ع

 البليدة140حي الزيتون ع ن رقم 

 زعبانة البليدة06 محل 05 رقم 1960 ديسمبر 11شارع 

 البليدة10مركز بن بو العيد نهج س رقم 

اطعام سريع

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

 البليدة13شارع محمد بوضياف رقم 



محمد بوهدير

عدالن إسطنبولي

منصوري مراد

ولد محمد محمود

بوكفريمة بدر الدين

سفيان بوجالل

بلحاج عبد الكريم

سيد علي بن طوبال

عينية كمال

جعفر بن تومي

سداوي بالل

زروالة يحي

بوزار عبد النور

موس ى بلقاسم نعيمي

تشكروب سيد علي

بن حطيب نبيل

محمد بوخلشوفة

أحمد بونبرول

عيساني اسيا

البليدة

مقاهي

البليدة

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك

قصابة

مغازة

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة51

مفترق الطرق زعبانة البليدة

 البليدة49 جزء ملكية 98حي جيرانيوم شارع بلقاسم الوزري قسم

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع بن بو العيد البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة

 زعبانة البليدة05طريق الطيران رقم 

حي عبودي زعبانة البليدة

حي عبودي زعبانة البليدة

البليدة

نهج العقيد لطفي البليدة02

حي بن مقدم بلدية  البليدة

 البليدة16طريق الوطني زعبانة رقم 

 البليدة18شارع مكركب بن يوسف رقم 

شارع رامول عبد العزيز البليدة

حي التخطيط زعبانة البليدة

 حي التخطيط زعبانة09رقم 

 أ زعبانة البليدة01طريق القليعة محل رقم 02 

 البليدة03حي عبد املؤمن رقم 



عمران عبد الحق

شالن محمد رضا

بوشريط العربي

الصديق داودي

خافة لواش ي زوجة تسيري

علي أومالل

عبد النور فريك

مرزاق مولود

عربي يوسف

عمر العيش ي

لن علي خوجة شوقي

بوكمية احمد

رجاح نسيم

حنيني عبد الرحمان

سالمي ناصر

حريري بهية

بردان نصر الدين

بالل قاسمي

مقاهي

مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

 البليدة01حي إلاسالمي رقم 

خضر وفواكه

 البليدة03ق حي املخفي رقم ,شارع يوسفي ع

 البليدة04حي فياللي قدور رقم 

طريق زعبانة البليدة

حي بونعامة الجياللي البليدة

شارع أول نوفمبر البليدة

نهج عمارة يوسف البليدة

طريق وادي العاليق البليدة

 البليدة31 رقم 10 مسكن سيدي عبد القادر عمارة 100حي 

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع الشهداء البليدة14

حي سيدي عبد القادر البليدة

أ شارع يوسفي ع ق البليدة72 

 نوفمبر البليدة01شارع 06

حي سيدي عبد القادر البليدة

 سيدي عبد القادر البليدة100حي 

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة02تجزئة بن مقدم رقم 



جوابي اسماعيل

ميرود محمد

موجد سمية

زواكو مصطفى

بوكلة بصري

فردي أحمد الكبير

معلمي محمد رضا

شريف مسعودي

مباركي احمد

محمد لهاللي

حنون نبيل

بن سالم محمد

بن صالح عامر

كدو كريم

ابراهيم الزروق الزغيمي

قمانة فريد

نعيم بوكنوي

عمور نبيل علي

بوقنداقجي

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك البليدة

مداومة يومي عيد ألاضحى املباركالبليدة

محطة الخدمات

 01طريق الوطني زعبانة البليدة رقم 

خضر وفواكه

حي عبد املؤمن لخضر البليدة

شارع الوئام وسط بن بو العيد البليدة

 البليدة119ق رقم ,شارع يوسفي ه 

 البليدة40 رقم 15حي الرامول عمارة 

شارع مكركب بن يوسف البليدة58

 الطابق ألارض ي البليدة04حي بن بو العيد عمارة أ رقم 

حي بن بو العيد شارع الوئام البليدة

مركز زعبانة البليدة

 البليدة14 أ رقم 2حي بن بو العيد ع 

 الطابق ألارض ي البليدة89شارع يوسفي محل ب رقم 

 البليدة18حي بونعامة جياللب رقم 

 البليدة20شارع مكركب يوسف رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

 البليدة03حي شعبة مفتاح رقم 

زعبانة

أ حي زعبانة البليدة12

 البليدة01زعبانة مركز 

شارع مكركب بن يوسف البليدة



كروش شريف 

طايل محمد

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

مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك البليدة

شارع كريتلي مختار البليدة126

محطة الخدمات

 البليدة100شارع كريتيل مختار رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة01

 البليدة88شارع كريتلي مختار رقم 

شارع كريتلي مختار البليدة26

شارع جافل البليدة01

كريتلي مختار البليدة108

حي سيدي الكبير البليدة

نهج مكركب بن يوسف لبليدة

املنطقة الصناعية بن بو العيد


