الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة
المفتشية اإلقليمية للتجارة بوفاريك

قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد األضحى 2019

بلدية بوفاريك
- 01المخابز
محمد أرزقي
تينيشة رشيد

شارع مختاري علي
شارع الدكتور بيت

محمدرافع سطمبولي

14شارع شرشالي بوعالم بوفاريك

09/02/03935

محمد يي

شارع العرفي رقم  25بوفاريك

99أ4021242

سعاد عيجة

شارع بن يوسف رقم  81بوفاريك

09/20080212

عبد الكريم احدادن

 51شارع الفدائيين بوفاريك

09/20/00744

عبد الكريم زريف

شارع مناد محمد

10أ4056808

نور الدين بن حرزهللا

طريق زيدان محمد رقم  55بوفاريك

18أ4088798

عز الدين عوفي

الحي التقدمي رقم  03بوفاريك

18أ4090578

سمير عثماني

شارع االهوة حمادوش رقم 03

18أ1191468

إبراهيم بوحسن

نهج مهزيز حسين رقم 62

09/00/01944

بلقاسم يعقوبن

شارع الدكتور بيت رقم 18

19أ4091614

 - 03مطاعم  +اطعام سريع :

18أ4088662
14أ4075069

اسم ولقب التاجر

العنوان

رقم السجل التجاري

بوبكر سفيان

رقم  06طريق البليدة بوفاريك محل ب

07أ4046327

بومزبر اسحاق

شارع سي إسماعيل محل ب بوفاريك

09أ48696117

فاطمة زامي
سفيان طالب
ديافي مليك
مزيان أمينة
عطشي محمد لمين

شارع محموس قدور بوفاريك
02شارع موحوس قدور بوفاريك
شارع زيدان محمد رقم  35بوفاريك
شارع زيدان محمد رقم  51بوفاريك
شارع زيدان محمد بوفاريك
شارع زيدان محمد الطابق األرضي رقم
 38بوفاريك
51شارع زيدان بوفاريك

98أ4013993
16أ4082733
12أ4069668
11أ4065961
10أ4060307

محمد لخضر شابة
زيتيلي عبد الرشيد

10أ4057500
05أ4039821

 مقهى:اسم ولقب التاجر

العنوان

رقم السجل التجاري

لخضر برقعة

شارع مخطاري علي رقم  70بوفاريك

15أ 4078573

شارة محمد

نهج الفدائيين رقم  23بوفاريك
شارع سي بن يوسف عمارة أ رقم 191
بوفاريك
 26شارع زيدان محمد بوفاريك

/

رضوان سي صابر
بن توتة سقيان

00أ4026624
12أ4067116

شابي عبد الكريم
حاجي فتحي قويدر
لقريد سليم عبد الناصر
كعيبي عمر
الخميسي شارف
عليلي مراد

شارع عليلي بوفاريك
 67شارع االخوة عليلي بوفاريك
رقم  44نهج العقيد بوقرة بوفاريك
شارع سي بن يوسف بوفاريك
نهج الفدائيين رقم  42بوفاريك
نهج االخوة عليلي بوفاريك

/
10أ4058805
17أ4085497
/
98أ4014091
/

 -05اللحوم والقصابة:
اسم ولقب التاجر
عبد الرزاق بومنير
سعيد لشهب
فريد تسفساف
رضوان تيفوري
وحيد لعروسي
بن توتة أحمد
طاهري فضيل
شركة تضامن قصابة بلباري وشركاؤه

العنوان
شارع العرفي محمد قطعة رقم 01
الطابق األرضي بوفاريك
16أ4083197
 29شارع محمد العرفي بوفاريك
شارع العرفي محمد وشارع شرشالي
بوعالم بوفاريك
شارع االخوة حمادوش بوفاريك
زاوية شارع مامو أحمد رقم  34واألمير
عبد القادر بوفاريك
شارع عليلي رقم  07بوفاريك
 4شارع أمير عبد القادر بوفاريك
05شارع سويداني بوجمعة بوفاريك

رقم السجل التجاري
99أ4017057

11أ4921781
99أ4018236
13أ4091713
11أ406006
14أ4077100
01ب0803553

 -06بقالة:
اسم ولقب التاجر

العنوان

رقم السجل التجاري

كروم عبد هللا
ميسوم نعيمة
شعالل علي

شارع العقيد بوقرة رقم  02بوفاريك
شارع سي بن يوسف بوفاريك
شارع سي بن يوسف بوفاريك

18أ4090392
19أ4091743
00أ4025039

حنان بالل

شارع عديم اللقب عبد الرحمان بوفاريك

08أ4051836

بن أمغار سعيد
معمري رضا
طارق العرفي
ارحاب رشيد
سيوان بدر الدين
شابي ريمة
عروسي رابح
عايد محفوظ
شورار سفيان
بوديب امحمد
عوان ربيعة
الهواري محمد
تورقوين محمد
بوحجة علي
سالم فارس
بوشامي طارق
مواكاني حسام

شارع االخوة رطال
 14شارع كرار محفوظ رقم 50
 22شارع العقيد بوقرة
شارع االخوة حمادوش
 04شارع سي بن يوسف
شارع االخوة بوزة رقم 28
حي الوزري رقم 09
شارع عديم اللقب رقم 23
تجزئة رقم  01حي الوزري رقم 02
حي معزيز حسين
شارع االخوة رطال رقم 27
حي سويداني بوجمعة
طريق بوزة رقم 167
 01شارع موحوس قدور
حي الوزري رقم 01
41شارع االخوة حمادوش
شارع االخوة حمادوش

08أ4014054
17أ4087183
03أ4035836
00أ4024822
03أ4034971
19أ4085702
/
99أ4017451
11أ4062802
03أ4033622
99أ4018688
11أ4064245
17أ4085520
99أ4021702
16أ4081805
12أ4068403
19أ4092187

رغميت مصطفى
يحوة أحمد
العيد سماعيل
مالح محمد
تليجين سفيان
قرومي عبد القادر
تليجين ابراهيم
معراش الهاشمي
عايد سرحان

نهج االخوة عليلي رقم 70
حي  516مسكن عمارة 12
حي  516مسكن عمارة  12رقم 12
شارع خوجة علي رقم 19
 03الحي الجماعي بوفاريك
الحي التقدمي يحمل رقم 02
الحي التقدمي مج مل  15قسم 51
حي الغرس رمضان رقم 04
حي  516مسكن عمارة 13

13أ40702
15أ4079238
14أ4073731
10أ4059860
02أ4032285
18أ4090626
09أ4054564
17أ4036318
05أ4042251

نمامسي وليد

شارع مناد محمد مج مل  125قسم 45

19أ4091993

بودية محمد
بوشعيطة خالد

حي  200مسكن عمارة 17
شارع العرفي رقم 23

16أ4084645
وصل رقم 1909108309

وكالء الجملة للخضر والفواكه المسخرين
لعيد األضحى المبارك 2019
االسم والقب
مراح جمال
فراشي مسعود
بوشريط رزقي
بن طاولة امحمد

المربع أو الموقع
موقع 120
/
موقع 121
موقع 132-131

رقم السجل التجاري
11أ4064387
18أ4090894
/
/

خير الدين توفيق
سالم سامي
زنيخري محفوظ
جالل أحمد
بن دومية بوعالم
حمزة بهياني
عبد القادر بن طرات
بوعلي فوزي
البشير بلخيرات

16أ4084800
/
14أ4075471
16أ4084740
98أ4011734
18أ4090792
16أ4084843
16أ4084799
16أ4084446

موقع 134
رمز د
موقع 174
موقع 138
موقع 169
مربع ب
موقع 133
موقع 154

قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد األضحى 2019
بلدية الشبلي
النشاط

االسم واللقب

العنوان

إبراهيم عاشور
بلكاس محمد
عصماتي علي

مركز الشبلي رقم 22
حي  481مسكن عمارة  19رقم 18
الشبلي مركز

رابح عثماني

الشارع الرئيسي مج ملكية رقم 35حصة رقم 02الشبلي

بقالة

مخبزة

خزار فتيحة
براهيم عرباوي
حضراوي الطيب
بوعالقة مسعود
محمد مخيسي
هادف رابح
تلدجون كمال
بوعمرة عبد العزيز
شبيلي هشام
عاللي عبد النور
بن سي علي عمر
عبد الحق مسلوب

شارع كروش عيسى محل ب الشبلي
حي  450مسكن عمارة  19الشبلي
شلرع العماري السعيد الشبلي
 170مسكن تساهمي الشبلي
04مخطط التجزئة ر مج مل رقم  53الشبلي
مركز الشبلي
مركز الشبلي
حي بوزرار الشبلي
مركز خدام الشبلي
مركز خدام الشبلي
مركز خدام الشبلي
مركز خدام الشبلي

موالك عبد الرفيق
عبد المالك زريف

الشارع المركزي الشبلي
تجزئة بوزرار رقم  01الطابق األرضي الشبلي
مج ملكية  48قسم  16يحمل رمز ب الطابق األرضي
الشبلي
مركز خدام رقم119الشبلي
مركز الشبلي محل أ الطابق األرضي طريق بئر توتة
رقم  72الشبلي
مركز خدام الشبلي

سعدي مهدية
مسو محمد
يحياوي الهادي
متنيف بوبكر
زريف عبد الكريم

مقهى

بوراس عبد السالم
محرز شبيل
بوسوار عمر

مركز خدام الشبلي
شارع كروش عيسى
شارع عروش عيسى الشبلي

مهدي ربيحة

مشروع 170مسكن اجتماعي تساهمي ع د مج مل
106قسم07الطابق األرضي الشبلي

ت ت خضر و فواكه

غربي عبد القادر
نور الدين بعيل
بوقفة عيسى
خليل بلخشريب
ياسين داسة
ساللي سيد علي

مركز الشبلي
01عماري السعيد الشبلي
الشارع الرئيسي عمارة أ رقم  57الشبلي
مركز الشبلي يحمل رمز ب الشبلي
طريق بوينان الشبلي
حي بوزار رقم 05رقم  01طريق الشبلي

إطعام سريع

عاشور بوودين

طريق االخوة بوزرار رقم  05محل  04الطابق األرضي
الشبلي

خفيف عمر

مركز خدام الشبلي

أمين ساللي

مشروع 170مسكن اجتماعي تساهمي ع ب رقم 11الشبلي

بوراس عبد السالم

مركز خدام الشبلي

قصابة

مغازة

محطة خدمات

قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد االضحى 2019
بلدية بن خليل

بلدية بن خليل
النشاط

بقالة

االسم واللقب
بوطالبي زكرياء
بهلولي محمد
حمزاوي عبد الناصر
لزهر مازوني
ميمش مصطفى
عياد أحمد
ولد تركي عباس
بوثلجة عمر
ميزاوي سليم
بلحمزي إسماعيل
بوحجة نور الدين
بوشامي رضوان
سولي علي
ماضوي يوسف
فيصل عايد
بوجنوية مهدي
زواق عبد الباقي
ميراقة يوسف

العنوان
مركز بن خليل
//
مركز بن خليل
قرية واد المالح رقم 101
مركز عين عائشة
مركز عين عائشة
مركز بن شعبان
قرية واد المالح
مركز بن شعبان
القرية الفالحية رقم  193بن حمدان
مركز بن حمدان
مركز عين عائشة
مركز عين عائشة
مركز عين عائشة
مركز بن شعبان رقم 49
مركز عين عائشة
مركز بن خليل
مركز بن خليل

مخبزة

إطعام سريع
مقهى
قصابة
ت ت للخضر و الفواكه
محطة خدمات

عوايجية مصباح
حمزي أوقارة
بلحمزي يوسف
شعبان نور الدين
يحي ام جنيبة
لعجالي بولنوار
يوسف شافعي
عبد هللا سحيري
ولد التركي رضوان
غالب رفيق
إحدادن حسين
رشيد بوسليماني
بن دار رابح
بسباسي لطفي
محمد معزوزي
شعبان بوعالم
عريبي عبد الغني
قاسمي بوعالم
عايد عبد الحميد

مركز بن حمدان
مركز بن خليل
مركز بن خليل
مركز بن حمدان
مركز عين عائشة
مركز عين عائشة
مركز بن شعبان رقم 15
محل رقم  02مركز عين عائشة
مركز بن شعبان
مركز بن شعبان
مركز بن شعبان
مركز بن شعبان
مركز بن حمداني
طرق القليعة بن حمدان
مركز بن حمدان
مركز بن شعبان رقم 10
مركز بن حمدان
مركز بن شعبان
مركز بن شعبان

فضيلة طيبي زوجة معيوف

مركز بن شعبان

قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد األضحى 2019
بلدية قرواو
النشاط
ت ت التغذية العامة

بقالة

االسم واللقب
يوسف شعبان
زكرياء يخلف
جمال دحماني
عبد هللا العيزوني
أحمد قبور
يوسف بومدان
عبد الرحمان قناشي
محمد عارجي
محمد القاضي
أمير خالد
عمر قطال
محمد قطال
رمضاني كمال
عبد هللا برنو

العنوان
حي بوزيد المزارع األربعة
شارع الشهداء رقم 33
شارع كريتلي مختار
حي العبادي سيدي عيسى قرواو
الحي التطوري مركز سيدي عيسى
مركز سيدي عيسى
مركز قرواو نهج رقم 09
حي الشريفية رقم  02قرواو
نهج سرير قويدر بن عيسى قرواو
شارع سرير قويدر بن عيسى قرواو
نهج سرير قويدر بن عيسى قرواو
نهج سرير قويدر بن عيسى قرواو
شارع االخوة سرير قرواو
نهج عايد على طريق مقبرة الشيخ بن عيسى قرواو رقم
08

قريتلي نزيل

مخبزة
إطعام سريع
مقهى
قصابة
ت ت خضر و فواكه
مطحنة

الوزري عمر
تفاحي حسان
فتال محمود
بداوي حكيم
مخاشن حسين
مراقة عبد الرفيق
سرير سمير
بالل عمار
أسامة بغداش
عبد الوهاب جاري
قناز محمد
إبراهيم قادم
بزاري سليم
رقيق رابح
حماني عبد القادر
سليم عزازدة
حشالف رضا سالم (سوبي)

على زاوية شارعي االخوة رحماني وقريتلي مختار
حصة رقم  03قرواو
شارع الشهداء قرواو
نهج قصار عمر قرواو
نهج قصار عمر قرواو
شارع االخوة فتال قرواو
شارع الشهداء قرواو
شارع كريتلي مختار قرواو
شارع فتال عبد القادر محل أ قرواو
مج مل رقم  299قسم  02قرواو
شارع كريتلي مختار قرواو
 18نهج كريتلي مختار محل رقم  02قرواو
شارع كريتلي مختار قرواو
شارع الشهداء قرواو
نهج فتال عبد القادر قرواو
نهج قصار عمر قرواو
نهج اإلخوة حماني
حي العبادي أر أش بي الشريفية قرواو
مج ملكية رقم  13طريق بوفاريك

