
  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

شعباني حورية

خالدي جويدة

حورية عثمان

تنقالي احمد

خدير جالل

بولباني فاتح

عثمان عاشور

امحمد لعربي

غزالي احمد

نبيل بوقاس ي 

يونس عزازي 

عياش عثمان 

فاروق الفضيل

محمد بوقلماني

قبي فيصل 

عثمان محمد عز الدين

عالق بوعالم

ياسين عثمان 

حمو مصطفى  

عيسو العيد

بوغالف جمال  

سحال بالل 

تواليت محمد

يحي محمد 

بوغالف احمد 

منهي رشيد 

بوغالف سمير 

غربي منور

جمال بكاي

مقالتي محمد

تليجاني محمد

شامة املاحي

عز الدين حمدي

عبد النور بودهدير

كمال عالم

عبد القادر حمدود

عبد الحليم بوالباني

الشراطي محمد

سليمة دغمان

املقداد عبد الرحمان

عبد الحفيظ ميدون

عبد القادر سالي

مراد جعدي

عزازي محمد

مبارك احسن

الصيادلة
 بوقرة46حي اللوز رقم 

 مسكن بوقرة630حي 

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

عامة تغذية

بوقرة 04 رقم البليدة طريق

بلدية بوقرة    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

بوقرة 40 رقم محمد اوسرير شارع

بوقرة اوسرير شارع 29

بوقرة اوسرير شارع 28

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة ب محل االربعاء طريق

بوقرة الجزائر طريق

 بوقرة اللوزات حي

بوقرة عمر تيسلي شارع

بوقرة مسكن 490 حي مقابل اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي تجزئة

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة 178 رقم االربعاء طريق

بوقرة االربعاء طريق107

بوقرة 05 رقم م ت ا مسكن 220 حي

 بوقرة اللوزات حي

بوقرة االربعاء طريق 134 رقم مسكن 138 تجزئة

االربعاء طريق قطعة 138  تجزئة 66

 بوقرة 30 رقم محمد اوسرير شارع

محمد اوسرير شارع

47بوقرة البليدة طريق

البليدة طريق 01 رقم

بوقرة 8 رقم حمينة شارع

 محمد اوسرير شارع

محمد اوسرير شارع 

الشهداء ساحة

ملوان حمام طريق

البريد شارع 12  

 بوعالم بوقلماني شارع

بوقرة 55 رقم الجزائر طريق

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 11 رقم الشبلي طريق

بوقرة البريد شارع

بوقرة اللوزات شارع 14

بوقرة االربعاء طريق 115

بوقرة134 رقم االربعاء طريق

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

السريع اطعام

مخبزة

مقهى

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة ج محل البليدة طريق



عبد الرزاق

مزيان نبيل

قوش ي اخمد

شيخي عادل

صفاق حميدة

عثمان عبد النور

لغلوغ عادل

عز الدين مسعودي 

عبد القادر بوغالف

رحمون رمضان

زيت بالل

عزاز سعيد

بطاش رضا

محمد امين بالش

عبد الحفيظ قبالج

بن خوية سفيان

عبد الحكيم شيخ

حميان محرز

مراد شنوفي

حميان امين

حميان سفيان

حواء عز الدين

بوغانم يوسف

وزين اسماعيل 

عمور احمد 

قيدوش مراد

شعوة احمد

بوشباح فاروق

حمراوي محمد

عميري كمال

بن مزيان علي

عزوني سفيان

زهرة اسماعيل

بركان رابح

فراش عبد هللا

حميدي موس ى

فدان دليلة

حواس ياسين

لخضر بوبكر

عبد النور شريف

بوالباني جمال

منهي محمد 

اوشان محمد

براهيم وسقون 

بن خضرة جياللي 

شريف احمد 

مزوار عمر

تنقالي احمد 

رابح ضيف هللا 

لعفيفي محمد

براقش حكيم

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

عامة تغذية

عامة غذائية مواد

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

وفواكه خضر

قصابة

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 03 محل الجزائر طريق علي قريشي الشهيد شارع

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة 08 محل 04 ع مسكن310 حي

بوقرة د محل ج مدخل االربعاء طريق

بوقرة الزاوش غابة

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة المربوني طريق

بوقرة 03 ع مسكن40 حي

بوقرة 09 محل 04 ع مسكن310 حي

بوقرة 01 محل محمد اوصغير شارع

بوقرة 8 رقم 1 ع الملعب حي

بوقرة االربعاء طريق01

بوقرة 01 محل 14 رقم الملعب حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 147 مربع الجملة سوق

بوقرة 151 مربع الجملة سوق

بوقرة اللوزات حي

بوقرة المربوني طريق

بوقرة 75 رقم محمد اوسرير شارع

بوقرة 01 رقم محل بوقرة و بوينان بين 29 رقم الوطني الطريق

بوقرة 91 رقم االربعاء طريق

بوقرة ا محل االربعاء طريق

بوقرة 33 رقم الجملة سوق

بوقرة  37   رقم الجملة سوق

بوقرة  36   رقم الجملة سوق

بوقرة  144   رقم الجملة سوق

بوقرة  5655/   رقم الجملة سوق

بوقرة   58  رقم الجملة سوق

بوقرة 153 مربع الجملة سوق

بوقرة 157 مربع الجملة سوق

بوقرة 155 مربع الجملة سوق

بوقرة 155 مربع الجملة سوق

بوقرة 167 مربع الجملة سوق

بوقرة 68 مربع الجملة سوق

بوقرة 137 مربع الجملة سوق

بوقرة 217 مربع الجملة سوق

بوقرة 281 و 200 مربع الجملة سوق

بوقرة 219 مربع الجملة سوق

بوقرة 53 مربع الجملة سوق

بوقرة 221 مربع الجملة سوق

بوقرة   59  رقم الجملة سوق

بوقرة   64  رقم الجملة سوق

بوقرة 273 مربع الجملة سوق

بوقرة228 و 229 مربع الجملة سوق

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

بوقرة32 مربع الجملة سوق

بوقرة11 مربع الجملة سوق

بوقرة 331 مربع الجملة سوق



فراش فاروق

حمدود نورالدين

موساوي خالد

تنقالي عامر

عبد القادر بوركاش

هندل عز الين

عتوم عبد الفادر 

حاج ولباني

مطمور سفيان محمد

جمال بلخير

لعريبي كمال

عبد الوهاب مولوجي

حسان صليحة

عبد العزيز بوقلماني

براهيمي شمس الدين

عقية بورنان

حسين شريف

عبد الرزاق خودري

رمضان خراش

فرطاس منور

امحمد عالل

محمد شراطي

محمد عيس ى

ميدون احمد

لغريزي سعيد

العيموش عبد القادر

يهوني رابح

قوبة الوناس

حيقون عبد

كمال ولد احمد

العيدي منور

بورابعة عبد الفادر

معزوز عبد القادر

يخلف الهادي

تواليت احمد

عالل سليمان

غزالي احمد

عالل موس ى

خدير محمد

فراش صديق

يكوز جلول

شراطي مصطفى

طراد علي

جعو محمد

سيف الاسالم بوالباني

مراد

بن قسوم محمد

مزواد عبد القادر

لعبودي خالد

بوزيان محمد

وفواكه خضر الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

وفواكه خضر

بوقرة121 مربع  الجملة سوق

بوقرة65 مربع الجملة سوق

بوقرة مربع  235الجملة سوق

بوقرة 254مربع  الجملة سوق

بوقرة 307و306 مربع  الجملة سوق

بوقرة294  مربع  الجملة سوق

بوقرة173 مؤبع  الجملة سوق

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

31رقم الفواكه و للخصر الجملة سوق

بوقرة الجملة سوق 107 رقم

بوقرة الجملة سوق 91/90رقم

بوقرة الجملة سوق 239رقم

بوقرة الجملة سوق 238 رقم

بوقرة الجملة سوق 237/236رقم

بوقرة 205 مربع الجملة سوق

بوقرة 19 مربع الجملة سوق

بوقرة18 مربع الجملة سوق

بوقرة 45 مربع الجملة سوق

بوقرة الجملة سوق 47رقم

الجملة سوق201رقم

241/240مربع الجملة سوق

244مربع الجملة سوق

247/246مربع الجملة سوق

292مربع الجملة سوق

بوقرة الجملة سوق 197/196رقم

بوقرة الجملة سوق 231رقم

بوقرة الجملة سوق 207/206رقم

بوقرة الجملة سوق 62رقم

بوقرة الجملة سوق 64 رقم

بوقرة الجملة سوق 46 رقم

بوقرة128 مربع الجملة سوق

بوقرة 296و297 مربع الجملة سوق

بوقرة 116 مربع الجملة سوق

بوقرة299و298 مربع  الجملة سوق

175/174مربع الجملة سوق

15مربع الجملة سوق

23مربع الجملة سوق

بوقرة 42 مربع الجملة سوق

بوقرة 24 مربع الجملة سوق

بوقرة 28 مربع الجملة سوق

بوقرة03 مربع  الجملة سوق

بوقرة10مربع  الجملة سوق

بوقرة117مربع  الجملة سوق

بوقرة 290 مربع  الجملة سوق

بوقرة 285 مربع الجملة سوق

بوقرة 131 مربع الجملة سوق

بوقرة 55 مربع  الجملة سوق

بوقرة 332 و331 مربع الجملة سوق

بوقرة135 رقم  الجملة سوق

بوقرة 282 رقم الجملة سوق



تنقالي عبد القادر

قفقاف جياللي

حاج خنوس ي

زروق عبد الرحمان

محمد طيلب

عيواز ابراهيم

عثمان علي

عياش لباد

قنيعي بوعالم

القنيعي محفوظ

قفقاف يوسف

مهايلي رابح

قبي عمر

عياش موس ى

شريف محمد

بوالباني خداوج

ش ذ م م املنار بلعمري محمد 

هواري محمد كمال

الواليش جمال

عميش حورية

كحل العين عادل عبد الرزاق حسان 

وفواكه خضر الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

بوقرة

وفواكه خضر

الفطر عيد يومي مداومة

بوقرة 329 مربع الجملة سوق

الجزائر طريق

بوقرة خالد االمير شارع

بوقرة بوغالف شارع

بوقرة113 مربع  الجملة سوق

بوقرة124و125 مربع  الجملة سوق

بوقرة178 مربع  الجملة سوق

الخدمات

بوقرة268و269 مربع  الجملة سوق

بوقرة60 مربع  الجملة سوق

بوقرة53 مربع  الجملة سوق

بوقرة204  مربع  الجملة سوق

بوقرة208 مربع  الجملة سوق

بوقرة34و33 مربع  الجملة سوق

بوقرة29 مربع  الجملة سوق

بوقرة 235و234مربع  الجملة سوق

بوقرة 260 مربع  الجملة سوق

بوقرة264 مربع  الجملة سوق

بوقرة263و262 مربع  الجملة سوق

بوقرة259 مربع  الجملة سوق

بوقرة256و255 مربع  الجملة سوق

بوقرة316 مربع  الجملة سوق








