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

 

    2019قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 
 بلدية بوفاريك

 :المخابز 10
 

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
 6040644أ55 بوفاريك 51شارع أحمد بوقرة رقم  وابل عالل

5303509114و ا رقم  نهج بوقرة بوفاريك 51 مسعودي السعيد  
 6041501أ56 بوفاريك 09شارع سي بن يوسف رقم  سالم ربيع 

 6005403أ54 شارع االخوة بوزة بوفاريك سيد أحمد عدي 
 6041043أ56 بوفاريك 54شارع الدكتور بيت  رشيد تينيسة 

 6000441أ50 شارع مختاري علي بوفاريك محمدأرزقي غمدان
 / حي الصومام بوفاريك سعاد عيجة
 6096091أ09 شارع االخوة عليلي أحمد بوفاريك05 عنة أحمد

5535640أ50 بوفاريك 09شارع االخوة حمادوش رقم  سمير عثماني   
6030140أ50 بوفاريك 09الحي التقدمي رقم  عز الدين عوفي  

6014000أ50 شارع مناد محمد بوفاريك عبد الكريم زريق  
 / االخوة بلعيد بوفاريك عيساني أشرف
6035456أ53 بوفاريك 50شارع الدكتور بيت  بلقاسم يعقوب  

 :محطات الخدمات -10

 السجل التجاريرقم  العنوان اسم ولقب التاجر
 6000901أ 31 طريق الجزائر بوفاريك حية حكيم

 / نهج سوق الجملة بوفاريك نادي ياسين
 6013310أ05 بوفاريك 05طريق رقم  العيشاوي مولحسن

 6040911أ 51 شارع سوداني بوجمعة بوفاريك بوعمرة فريد

 :اطعام سريع  +مطاعم  - 10

رقم السجل  العنوان اسم ولقب التاجر
 التجاري

6059339أ30 شارع موحوس قدور بوفاريك فاطمة زامي   
6001469أ54 بوفاريك 01شارع موحوس قدور رقم  سفيان طالب   

6035664أ53 515الجهة الغربية لميدنة بوفاريك عمارة رقم  اكلي كريم  
6041110أ59 بوفاريك 09مشروع مسكن اجتماعي ع أو محل رقم  كوريفة الحبيب  

6005430أ54 بوفاريك 06مسكن اجتماعي تساهمي ع س محل  60مشروع  أغالون علي  
6049431أ56 بوفاريك 41مسكن تساهمي عمارة د رقم  60مشروع  رزقي حمو  

6011000أ33 شارع بالطتن الصغير بوفاريكم زرماني فيصل  
6090049أ01 حي كوران مسعود بوفاريك قندوز رشيد   

6000510أ50 بوفاريك 50 حي كوران مسعود رقم أحمد بودريعة  
6066096أ04 شارع مناد محمد بوفاريك10 بن عماري توفيق  

 

 



 

 :مقهى -10

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
6015410أ63 بوفاريك 10شارع زيدان محمد رقم  دوري محمد ،   

 6006064أ54 شارع االخوة حمادوش بوفاريك رزيقة حزي
6053105أ66 ساحة االستقالل بوفاريك شراف عبد الرحمان   

6041061أ55 بوفاريك 5311أوت  10ساحة  شرقي نحال   
6099060أ01 بوفاريك 03طريق البليدة رقم  تمينجوت محمد   

5603503951و ا رقم  نهج االخوة رطال بوفاريك14 قايدي رابح   
6044440أ51 بوفاريك 05الطريق الوكني رقم  00تجزئة رقم  عزوزي محمد  

6045040أ59 بوفاريك 56شارع الدكتور بيت رقم  جيكلي جاب الخير  
6001004أ 54 الجهة الغربية لبوفاريك عمارة ب الطابق األرضي بوفاريك ميلودي فاروق   

6035315أ53 بوفاريك 01حي كوران مسعود رقم  محرز حواس  
6016596أ33 بوفاريك 05شمال الطريق الوطني رقم  00تجزئة رقم مزيان سليم  

 

 :اللحوم والقصابة -10

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
6054513أ33 شارع اإلخوة رطال بوفاريك11 ماحي جمال  

 6315405أ55 شارع االخوة حمادوش بوفاريك فريد سفساف
6043635أ51 بوفاريك 51شارع مناد محمد  رقم  عيسى حسناوي   

6050513أ33 شارع مناد محمد بوفاريك 44  ماحي جمال  
6016194أ03 شارع مناد محمد بوفاريك  بن حسان حكيم  
6046941أ56 بوفاريك04عمارة أ محل   99شارع مناد محمد  رقم  تيفوري حسان  
6044006أ56 بوفاريك 09محل  05مسكن ع 40/510حي  المكي حسان  

6030441أ50 بوفاريك 10قسم  01حي كوران مسعود مج ملكية رقم  وليد خالد   
6050453أ34 الطابق األرضي عمارة  و بوفاريك 500  عبد الرزاق بن بايرة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تغذية عامة -10

 رقم السجل التجاري العنوان اسم ولقب التاجر
6056103أ30 الزاوية معزيز حسين وشارع عديم اللقب عبد الرحمان صافطة محمد  

 6095945أ01 بوفاريك 05جنوب الطريق الوكني رقم  00تجزئة رقم  رشيد رابح
6016960أ03 عمارة أ الطابق األرضي بوفاريك  99شارع مناد محمد  رقم  العربي مقرنين  

6065091أ01 شارع الدكتور بيت بوفاريك 11 هني رابح   
6001601أ54 شارع الدكتور بيت بوفاريك سماعين بن خالد  

6014045أ03 بوفاريك 64رقم   شارع مناد محمد علي زوادين  
6004509أ54 بوفاريك 1شارع كرار محفوظ محل رقم ب  رضا معمري  
6000356أ51 شارع االخوة حمادوش بوفاريك فتحي سعدي  

6054615أ33 بوفاريك 19شارع عديم اللقب عبد الرحمان رقم  محفوظ عايد   
6049169أ56 بوفاريك 05شارع االخوة بوزة قطعة رقم  سيد علي بوجمعة  
6040194أ55 طريق الشبلي بوفاريك عبد القادر قايدي  

6054665أ30 حي الصومام بوفاريك عبد القادر بن شيح  
6040914أ50 شارع مالح أحمد بوفاريك علي شعيب  

6013560أ50 11شارع مالح أحمد بوفاريك رقم  ميباركي رشيد  
6003661أ50 بوفاريك 05 شارع محي الدين خالد محل رقم 15 عبد المالك شورار  

6043301أ51 شارع محي الدين خالد بوفاريك 69 عمر سايس  
6011119أ03 بوفاريك 01رقم  05مسكن عمارة س 00حي  حميد طوطاوي  

6043644أ51 بوفاريك 09شارع مناد محمد  رقم  ركاس بوبكر  
5303500445رقم تسجيل  نهج بوختاشي بوفاريك 94 الزلي محمد  
6093010أ 06 شارع بوختاشي  بوفاريك ملول حسان  
6015094أ00 شارع عديم اللقب عبد الرحمان بوفاريك حنان بالل   
6030414أ50 الطابق األرضي بوفاريك 5عمارة أ  05ب الطريق الوطني رقم  09رقم  أعمر شات  

6065110أ01 حي بلوش سابقا حي قريت بوفاريك  يوشارب محمد  
6004916أ54 أحمد بوفاريكشارع عليلي  عوالي هند  

6013040أ50 بوفاريك 53شارع خوجة علي رقم  مالح محمد   
6016146أ 03 محل ب بوفاريك 15قسم 51الحي التقدمي مجموعة ملكية  ابراهيم تليجين  

6030414أ50 بوفاريك 01الحي التقدمي رقم  عبد القادر قروي  
5303506065بيومتري سجل  بوفاريك 09الحي التقدمي رقم  سفيان تليجين  
6091094أ09 شارع بوقرة بوفاريك11 العرفي طارق  
 046064446 بوفاريك 51نهج مختاري علي رقم  عزيز بلكير 

6001991أ54 مسكن بوفاريك 45/00حي  محمد رضا بن طرات  
6044905أ51 59رقم  09مسكن مسكن عمارة ب  510/900حي  دومي رابح  

6064153أ54 بوفاريك 05عمارة حي الملعب  شندرلي كمال  
6000311أ50 بوفاريك 0محل رقم  01مسكن عمارة  600حي الملعب  محمد بوحلف  

6096151أ09 بوفاريك 01مسكن عمارة ب  100حي 94 محمد عياد  
6040393أ51 حي الصومام بوفاريك زهية ميسوم   
6001401أ54 بوفاريك 05محل رقم  10شارع االخوة بوزة رقم  ريمة شايحي  

6040605أ51 نهج بوقرة بوفاريك 05 محمد هاروني   
6044030أ56 بوفاريك 54شارع الدكتور بيت  رقم  موراد اوزري  
6006450أ54 دكتور بيت بوفاريك 64شارع مناد محمد  على حافة ط و الريفي رقم  مصعب عون  
6005001أ54 بوفاريك 05حي الوزري رقم  فارس سالم   
0344014ب  04 شارع االخوة بوزة بوفاريك 09 عناب رشيد  

6054140أ33 بوفاريك 54مجموعة ملكية  99شارع مناد محمد قسم  رابح بورايب  
6001130أ54 بوفاريك  10قسم  19مسكن ترقوي بوعقاب طريق الجزائر قطعة  91شارع  محمد توفيق طوبال  

 

 



 قائمة وكالء الجملة للخضر والفواكه بوفاريك

 0102لعيد الفطر  المسخرين
 

 الموقع أو المربع رقم السجل التجاري االسم واللقب الرقم

 مسير سوق ج خ وف / بوزيان رشيد 05

 01موقع  6054134أ33 زيتوني العربي 01

 09المقع  6054651أ30 معزوزي عبد القادر 09

 95المربع  6051114أ30 محمد سعد سعود 06

 13المربع  6013115أ05 لعريبي محمد 01

 14المربع  6054193أ30 حسين تفاحي 04

 51/59الموقع  6054010أ30 دريادي أحمد 04

 54الموقع  6041063أ56 شبالوي أحمد 00

 54الموقع  6051930أ30 شريفي محفوظ 03

 50الموقع  6044661أ56 جلولة عبد الرزاق 50

 11الموقع  6059000أ30 شعبان أرزقي  55

 16الموقع  6061540أ01 بوطريق أعمر 51

 61الموقع  6000100أ50 بن سالم عبد القادر 59

 61الموقع  6051134أ30 بوربيعة حمود 56

 64الموقع  6041400أ56 بلخيري فاطمة 51

 511الموقع  6010336أ05 سلطاني العيد 54

 33الموقع  6010336أ05 حمامتي الطيب 54

 35الموقع  6055056أ30 بوعتو عمر 50

 30الموقع  6059111أ30 عمور حفيظ 53

 19الموقع  6006954أ54 شعبان عبد الناصر 10

 36الموقع  6041144أ56 خداوي عبد الرحمان 15

 516الموقع  6005605أ51 قليل فاطمة  11

 جديد 501الموقع  / رضوان أيت علي 19

 11المربع  6044114أ56 مهني رفيق 16

 14المربع  6000506أ51 حريمة العربي 11

 14الموقع  6054111أ30 باشوش عزوز 14

 10المربع  6050915أ33 فتال حسان 14

 45المربع  6053513أ33 بوسالم رابح 10

 41المربع  6055349أ30 لشهب توفيق 13

 49المربع 6041444أ59 حداش حمزة 90

 40المربع  / أمالو محمد الصغير 95

 43 المربع 6050413أ34 بوعزة محمد 91

 46المربع  / سعد هللا ميمي  99

 11المربع  6059411أ30 بزاز عبد القادر 96

 11/14المربع  6055450أ30 مواسي أحسن 91



 90المربع  6050106أ34 لشهب محمد 94

 91المربع  6061046أ04 لرادي فتيحة 94

 60المربع 6044566أ56 لحياني محمد 90

 65المربع  6055140أ30 بن نية اسماعيل 93

 64المربع  6046453أ56 أيت علي يونس 60

 60المربع  6011013أ00 الزبسة عبد العزيز 65

 11المربع  6000543أ51 طيبي ناجي 61

 16المربع  6041010أ56 قادة أوسامة 69

 01المربع  6006504أ54 وزين جلول 66

 09المربع  6006501أ54 عثماني مصطفى 61

 06المربع  6000915أ51 زحافي الطيب 64

 04المربع  6051931أ30 حداد محمد 64

 59المربع  6011601أ00 لعروسي طاهر 60

 56المربع  6043546أ51 خير الدين رشيد 63

 54المربع  6011146أ00 زياني رشيد 10

 54المربع  6050400أ34 يحوية محمد 15

 53المربع  6059490أ30 بوقفة ميلود 11

 10المربع  6050556أ33 توتةكمال بن  19

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية الشبلي
 

رقم السجل  العنوان االسم واللقب  النشاط
 التجاري

 6014033أ50 مركز الشبلي شعبان شاوش بقالة

 6051540أ30 11مركز الشبلي رقم  إبراهيم عاشور

 6016311أ03 91الشارع الرئيسي مج ملكية رقم  رابح عنماني

 6004441أ54 15مسكن عمارة  610حي  أحمد سيد

 6010419أ33 53مسكن عمارة  610حي  براهيم عرباوي

  شارع كروش عيسى زهير بلخوص

 6046019أ55 مسكن 510حي بوعالقة مسعود

 6006356أ54 50رقم  53مسكن عمارة  605حي  بلكاس محمد

 6090405أ01 مركز الشبلي وزاني عبد القادر

 6064464أ04 مركز خدام شبيلي هشام

 6911054أ00 مركز خدام بن سيال عمر

 6011946أ00 مركز خدام عبد النور عاللي

 6003999أ50 مركز خدام مسلوب عبد الحق

 03/01/001141 شارع كروش عيسى موالك عبد الرفيق مخبزة

 6014000أ50 شارع زاريف الشبلي لزاريفعبد الكريم 

 6004430أ54 شارع بوزرار زواق أحمد

 6049446أ56 54قسم  60مج ملكية  سعدي مهدية

 6014000أ50 مركز خدام زريف عبد الكريم

 6040014أ59 شارع كروش لزريف نصر الدين مقهى

 6006054أ54 15الشارع الرئيسي رقم  عز الدين خليفي قصابة

  مسكن الشبلي 610حي  أمير رمضان

ت ت خضر و 
 فواكه

  شارع عماري سعيد الشبلي 05 نور الدين جعيل

 6044411أ56 مسكن 540مشروع  عبد الرحيم وهابي

 6011101أ03 14الشارع الرئيسي رقم  بوقفة عيسى

 6041044أ59 مركز خدام عبدلي قويدر

 6044161أ51 مركز الشيلي خليل بلخشريب مغازة

 6004915أ54 مسكن 540مشروع  حمزي سمير إطعام سريع

 6044646أ56 01شارع كروش عيسى رقم  ناجم يوسف

 6054451أ33 الطريق الرئيسي الشبلي مويسني كمال

 6005114أ51 مسكن اجتماعي نساهمي 540مشروع  عبد المالك اسماعين

 0001446ب33 مركز خدام بوراس احسن محطة خدمات

 
 

 

 

 



    2019قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر
 الصومعة بلدية

 :المخابز 10
 

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6019196أ09 الصومعة 93مجموعة ملكية  مسعود شقاط   

60404443أ59 مركز الغرابة الصومعة حمزة ترانتي   

6009036أ54 هالل الصومعةشارع االخوة 410 عبد الحليم ترانتي   

 6044313أ 51 مركز الغرابة الصومعة سايغي فواز 

 6046900أ56 المخرج الشرقي الصومعة خليدة زواني زوجة عالل

 0003410ب54 المتجه الى بوينان الصومعة  13التعاونية العقارية رقم  جياللي عروسي وأمال بوطريق

 5194911أ55 عين وسارة 154حي جعفور مرياح مقاطعة  يراهيمي براهيم

03/00/6046910 مركز بهلي الصومعة اسحاق رابح   

6005304أ54 شارع زيتوني أحمد حلوية الصومعة علي زيتوني  

03/00/6003011 الصومعة 96مركز حلوية قسم  منير ارون   

03/56/55655 الصومعة 09مسكن عمارة  041حي بوسكين صباح   

 

 :اطعام سريع  +مطاعم  10

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6005546أ51 الصومعة 11مركز حلوية رقم  بشيرو مروج  

6065111أ01 الصومعة 15شارع كريتلي مختار رقم  كرومي عادل   
6040493أ55 شارع كريتلي مختار الصومعة علي خداوي  
6041411أ59 مسكن الطابق األرضي الصومعة 500مشروع  بوعالم لوتيد  
6094410أ06 شارع كريتلي مختار الصومعة قريشي سمير  

6009054أ54 مركز بهلي الصومعة محمد عيزوزي  

6004490أ54 شارع زميم علي الصومعة شمس الدين بدروني  
 

 :خضر وفواكه -10

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6006403أ54 الصومعةشارع كريتلي  05محل رقم رقم  فاروق كريش  

 6011043/00ح رقم /ب طريق الوطني االشرقي للصومعة 13 أحمد بوعلوانة 

00/6015434ح/ب الصومعة 55مجموعة ملكية رقم  قينع محمد  

6006546أ 54 الصومعة 04مسكن عمارة رقم  041حي  عبد الرحمان العبوس  

6051456أ30 مركز بهلي الصومعة قينعي محمد  

6000530أ50 مركز بهلي الصومعة عباديعبدالرحمان   
 

 

 :اللحوم والقصابة -01

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6041411أ56 شارع كريتلي مختار الصومعة محمد بوضياف  

 6044501أ56 الصومعة 05مجموعة ملكية رقم حمزة مكرطاري

6045103أ59 مركز الغرابة الصومعة عيداللطيف عالل  



6016149أ03 مركز حلوية الصومعة علي زيان  

6005304أ54 شارع زيتوني أحمد حلوية الصومعة علي زيتوني  

6015010أ00 شارع كريتلي مختار الصومعة بن بايرة وهيبة   

6009033أ54 تعاونية الفتح الصومعة علي لماري  

604110أ59 مسكن بلدية الصومعة041 رمزي ين قدور   

6000366أ51 الصومعة 16مسكن رقم 500حي  فاتح بوكرت   

6043300أ51 بهلي الصومعة 55شارع مهدي محمد رقم  650 مراد شعبان  

6096061أ09 مركز بهلي الصومعة مفتي عبد الرحمان  

 :تغذية عامة -10

 رقم السجل التجاري العنوان التاجر ولقباسم 
6003913أ50 مركز الغرابة الصومعة بونصايري يوسف  

 6069159أ04 مركز الغرابة الصومعة توفيقصهير 

6064144أ04 مركز الغرابة الصومعة جمال يوكرت  

6063361أ00 مركز الغرابة الصومعة زيدان محمد  

6064196أ04 مركز الغرابة الصومعة هلهال مقداد  

60440901أ51 حي حلوية الصومعة بلهادي اسماعيل   

6004449أ54 حلوية الصومعة 5314سبتمبر 56شارع  مخوخ نصر الدبن   

6019030أ33 مركز حلوية الصومعة بوراص زوليخة   

0000965ب56 تعاونية الفتح الصومعة مكري بوسعد  

6000146أ51 الصومعة 13الطريق الوطني رقم  حمزة بوميمر  

6090590أ05 شارع كريتلي مختار الصومعة حوال فؤاد  

6095001أ01 شارع كريتلي مختار الصومعة عاشوري جياللي  

60094911أ04 كريتلي مختار الصومعة60طريق الوطني  حسن حسيب  

6051944أ30 شارع كريتلي مختار الصومعة 05رقم سحنون محمد   

6094969أ06 تجزئة تعاونية المستقبل الصومعة بومهدي محمد  

6090004أ01 شارع كريتلي مختار الصومعة نكاري نبيل  

6090065أ06 الصومعةالمخرج الشرقي  أحمد الجوهر  

6035031أ50 الصومعة 05بن ناصر مجموعة ملكية رقم  بن سويسي نور الدين   

6049103أ59 الصومعة 01رقم  01مسكن عمارة  041حي  نوان فنيش زوجة سيلمي  

6093030أ01 الصومعة 55مسكن عمارة  041حي  ملولوج سالل  

6041130أ56 شارع الطيب سليمان الصومعة أحمد العيرج   

6003140أ50 مركز بهلي الصومعة نبيل بكيري  

6014115أ00 مركز بهلي الصومعة علي لحرش   

6095354أ01 مركز بهلي الصومعة محمد وزان  

6065643أ01 شارع شعبان محمد بهلي الصومعة عبد الكريم شباح   

6060565أ01 نهج شعبان محمد بهلي الصومعة يخلف حمزة  

60000959أ51 االخوة هالل مركز بهلي الصومعة شارع يعقوب مشير  

6003614أ50 مركز بهلي الصومعة خالد صخري  

 

 

 

 

 

 

 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية بن خليل
 

رقم السجل  العنوان االسم واللقب  النشاط
 التجاري

 6044131أ56 مركز بن خليل بوطالبي زكرياء بقالة

 6043403أ51 // محمدبهلولي 

  قرية واد المالح يحياوي رمضان

 6044014أ56 505قرية واد المالح رقم  لزهر مازوني

 604413أ55 مركز بن حمدان عبد الالوي زهير

 6049061أ56 دوار بت حمدان بسباسي نبيهة

 6040144أ55 طرق القليعة مركز بن حمدان أمين حمايدي

 6011415أ03 المالحقرية واد  بوثلجة عمر

 6011406أ33 مركز بن حمدان رقيق عبد الوحيد

 6004194أ54 بن حمدان 539القرية الفالحية رقم  بلحمزي إسماعيل 

 6044510أ51 مركز بن شعبان طريفي مصطفى

 6049111أ59 مركز بن شعبان  مراد تالم

 6006064أ54 مركز بن شعبان  جوهرة زرارة

 6044433أ51 مركز بن شعبان  قريشي مراد

 6030464أ50 63مركز بن شعبان رقم  فيصل عايد

 6004446أ54 مركز بن شعبان  كمال بن أمغار

 6040333أ51 مركز بن شعبان  أحمد ولد التركي

 6096164أ09 مركز بن شعبان  عثماني عائشة

 6006359أ54 مركز بن شعبان  أمين مصباح

 6006355أ54 نوفمبر بن شعبانحي أول  شعبان محمد

 6044656أ55 مركز بن خليل بلحمزي يوسف مخبزة

  مركز بن حمدان شعبان نور الدين

 6035404أ53 51مركز بن شعبان رقم  يوسف شافعي

 6035904أ53 مركز عين عائشة 01محل رقم  عبد هللا سحيري

 6010561أ33 مركز بن شعبان  ولد التركي رضوان

 6011101أ03 مركز بن شعبان  رفيق غالب

 6001303أ54 مركز بن حمدان إسحاق عبد القادر إطعام سريع

 6004549أ54 مركز بن شعبان  حمزة يوسفي

 6066451أ04 مركز بن شعبان  بن عاشور حمزة

 6041906أ56 طرق القليعة بن حمدان بسباسي لطفي مقهى

 6009106أ54 مركز بن حمدان محمد معزوزي

  مركز بن حمدان نغموش فريد

 6030144أ50 50مركز بن شعبان رقم  سامية دغمان قصابة

 6011096أ03 مركز بن شعبان  أمحمد بن توتة

ت ت خضر 
 و فواكه

 6060635أ01 مركز بن شعبان  بن يحيى رمضان

 
 

 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية بوعينان

رقم السجل  العنوان واللقب  االسم النشاط
 التجاري

 6011440أ03 06تجزئة العمرانية رقم  بوداش عبد الوهاب بقالة

 6019644أ03 نهج عويشة اعمر 09 كرماج أحمد

 6003166أ50 شارع شعبان محمد إسماعيل عبد الرزاق

 6003050أ05 51شارع تمعوشت رقم  الفرطاس علي

 6040449أ51 شارع زهرة العيد حوال حمزة

 6030345أ50 شارع زهرة العيد عزوز سيد علي 

 4035941أ09 13الطريق الوطني رقم  بوسعادة فيصل

 6099400أ09 شارع زهرة العيد بوطبال عثمان

 6095906أ01 01رقم  5مسكن عمارة  61شارع  رحماني رضوان

 6049405أ56 شارع شعبان امحمد  جغبوب ابراهيم

 6040119أ55 نهج احميدة محمد بلطرش مراد

 6093369أ01 طريق الشريعة بوعينان صالحي فاطمة

 6044640أ56 01شارع رابح علي رقم  زوطال اسماعيل

 6014413أ50 شارع عويشة أحمد شويدر بوعالم

 6013331أ05 بوعينان 13الطريق الوطني رقم  بن كيني رابح مخبزة

 6010619أ33 مصطفىشارع الوسطاني  الفرطاس محمد

وصل إيداع   56قسم  40مج مل رقم  يوسفي حمزة

5303503013 

 6016053أ03 بوطبال أحمد 54شارع  عاشور فاطمة الزهراء

 03/0900644 شارع حميدة محمد بوجمعة قبايلي

  05مسكن عمارة  61شارع  رابطي محمد إطعام سريع

 / شارع حميدة محمد بوينان بوطبال أحمد

 6061341أ04 بوينان 51قسم  550شارع زهرة العيد مجموعة ملكية  سمير لعبودي

 6005116أ51 بوينان 53قسم  51الحي الجديد مجموعة ملكية رقم  بالل شتوان مقهى

 / شارع عويشة محمد بوينان لعرابجي حسان عرابجي

 6056010أ30 ساحة الشهداء بوينان عرابجي حمود

 6010491أ33 الوسطاني مصطفى بوينانحي  الفرطاس فيصل 

 6045451أ59  53قسم 10الحي الجديد مج مل رقم  مراد عاشور قصابة

 6091441أ09 شارع حميدة محمد بوينان 04رقم  جمال بعة

 6000500أ50 بوينان 50قسم  515مجموعة ملكية  شتوان عبد هللا 

ت ت خضر 
 و فواكه

 / بوينان 60شارع زهرة العيد رقم  بوذيب خدوجة 

 6041006أ59 بوينان  50شارع الوسطاني مصطفى رقم  بغة نصيرة 

 6044600أ56 شارع حميدة أحمد بوينان طيب شتوان

 6045164أ55 شارع حميدة محمد بوينان موسوني خالد

 6049565أ59 طريق مالحة  يخلف محمد سوبيرات

محطة 
 خدمات

 6091603أ01 بوينان 13الطريق الوطني رقم  زهرة أحمد

 
 



 0102قائمة التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر 

 بلدية قرواو
 

رقم السجل  العنوان االسم واللقب  النشاط
 التجاري

 بقالة

 6001191أ54 ربعةحي بوزيد المزارع األ يوسف شعبان

 6001101أ54 نهج عابد علي عبد وليد

 6041199أ59 99شارع الشهداء رقم  زكرياء يخلف

 6096314أ09 شارع الشهداء بوزيد محمد

 6000100أ50 شارع كريتلي مختار جمال دحماني

 6015305أ33 شارع كريتلي مختار 05 ميسوم محمد

 6040109أ51 شارع كريتلي مختار 41 السيد مريم

 6046319أ55 شارع بن قدور محمد توتي محمد أنيس

 6016095أ03 نهج اإلخوة قصار موسيدان بشيرة

 6015505أ00 نهج ف قرواو فليسي عبد النذير

 6009454أ54 حي العبادي سيدي عيسى قرواو عبد هللا العيزوني

 6040540أ51 حي العبادي قرواو عاشور سدار

 6044601أ56 الحي التطوري مركز سيدي عيسى أحمد قبور

 6014614أ00 نهج ز قرواو 94 بلكاس جميلة

 6000091أ51 سيدي عيسى مركز يوسف بومدان 

 6060611أ04 مركز سيدي عيسى حمية محمد

 6001646أ54 03مركز قرواو نهج رقم  عبد الرحمان قناشي

 6043914أ51 نهج قصار الطيب حاج أنيسة رحمون

 6009335أ54 مسكن سيدي عيسى قرواو 560حي  فؤاد فراحي

 6004011أ54 01حي الشريفية رقم  محمد عارجي

 مخبزة

 6016400أ03 شارع الشهداء مخاشن حسين

 6069913أ04 شارع كريتلي مختار مراقة عبد الرفيق

 6069553أ04 شارع فتال عبد القادر محل أ سرير سمير

 إطعام سريع

 6064190أ04 حي بوزيد قرواو رقاز فؤاد

 6040060أ51 05شارع الشهداء رقم  صديق دحماني

 6044951أ51 كريتلي مختارشارع  زيتوني محمد

 مقهى
 6001069أ54 شارع الشهداء عبد الحليم بوزيد

 6010303أ33 شارع الشهداء عدي نور الدين

 قصابة
 6090656أ06 شارع الشهداء يحياوي نبيهة

 6044100أ51 شارع كريتلي مختار حكيم عزي

ت ت خضر 
 و فواكه

 6011514أ00 نهج اإلخوة حماني حماني عبد القادر

 6090015أ01 حي العبادي الشريفية قرواو سليم عزازدة

 0004015ب33 طريق بوفاريك 59مج ملكية رقم  (سوبي)حشالف رضا سالم  مطحنة

 
 


