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( ماي زعبانة13) البليدة 09حي عبودي رقم 

 رامول البليدة13تجزئة بن مقدم رقم 

 سيدي عبد القادر البليدة37حي مولود شارع أ رقم 

 البليدةDشارع محمد بوضياف عمارة 

الصيادلة

 البليدة12نهج العربي تبس ي رقم 

 مسكن البليدة124حي 

 البليدة71نهج مغربي رقم 

بقرواو شارع الشهداء

طريق وادي العاليق زعبانة البليدة

مخبزة

حي املوز البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة14شارع عمارة بن يوسف رقم 

 البليدة07نهج القدس رقم 

 البليدة07نهج مكركب بن يوسف رقم 

حي النخيل البليدة

 البليدة61شارع يوسفي عبد القادر رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

شارع نور الدين مكي البليدة

 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

البليدة

شارع يوسفي عبد القادر  البليدة

الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بو العيد البليدة

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي رقم

 البليدة05 الطابق الارض ي غرب الرمول عبد العزيز رقم 11تجزئة 

 البليدة31تجزئة بلقاسم الوزري رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة

حي الاخوة جنادي البليدة

 البليدة09شارع العقيد لطفي رقم 

 البليدة1 رقم 1 مسكن ع 24حي 

مداومة يومي عيد الفطر



كوش ي اعمر

عنصري بالل

العاقل محمد ملين

بن عزوط كريمة

عباس ي عبد اللطيف

سيدي يخلف سمير

فقير  عبد القادر

أيمن رمول

فقير عبد القادر

حايد حمو

يسرى شيكر

امين بن جابو

بومعيزة عبد القادر

يحوي محمد

أفغول نوار

حميميش رضا

موالي سعيداني عبد الحليم

سوداني ربيع

كاسيور حسان

عبد املجيد بلقاسمي

سيدي يخلف سمير

ولد شعبان عبد الكريم

ايمن رمول

لكحل محمد

عبد الحميد بايد

اسماعيل عزاز

رويني بوعالم

البوزيري محمد

سوماتي علي

هادف فريد

واضح عادل

لخضاري سفيان

بوزويجة حفيظة

بوخالفة كمال

محمد أمين إدير

قويدر يخلف

كحيل فاطمة

طاهر علي يمينة

مزهر نور الدين

صديق سيد علي

ملبن خليل

تيالي محمد

 البليدة22حي علي عزي رقم 

 البليدة19شارع بن بو العيد رقم 

 البليدة06حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة20 جوان برقم 19حي 

حي أحمد شاعو عمارة س الطابق ألارض ي البليدة

اطعام سريع

 البليدة07شارع بن بو العيد رقم 

 البليدة06نهج والي محمد رقم 

 البليدة42حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

مواد غذائية عامة

 البليدة72حي أحمد شاعو عمارة س رقم 

 البليدة146تجزئة بن مقدم رقم 

مخبزة

 البليدة111نهج يوسفي عبد القادر رقم 

تجزئة النخيل الطابق السفلي البليدة

 البليدة01حي بن مقدم رقم 

 البليدة102شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 الطابق ألارض ي البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 جوان نهج ج البليدة19حي 09

حي بن مقدم عمارة ب البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة75

 البليدة02شارع بلقاسم الوزري رقم 

 البليدة174شارع شريف شالبي رقم 

زاوية سيدي عبد القادر الطريق الوالئي بن بو العيد البليدة

 البليدة1حي بلقاسم الوزري رقم 

 البليدة4حي جياللي قدور رقم 

 البليدة01نهج تكارلي عبد الرزاق الطابق الارض ي حصة رقم 

طريق املطار زعبانة البليدة

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

  البليدة71شارع فلسطين رقم 

حي واد مفتاح البليدة91

حي بونعامة الجياللي البليدة

البليدة

البليدة (إلاخوة جنادي)شارع بلقاسم الوزري 

 البليدة04حي املوز ع س رقم 

شارع يوسفي ع ق الطابق ألارض ي البليدة

 البليدة02شارع يوسفي ع ق الترقية العقارية بوغراب محل 

 البليدة81شارع يوسفي ع ق رقم 

شارع يوسفي ع ق البليدة

نهج يوسفي ع ق البليدة62

 البليدة6شارع يوسفي ع ق رقم 

 البليدة07حي املخباط رقم 

 البليدة71شارع فلسطين رقم 

 البليدة102شارع يوسفي ع ق رقم 

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

مداومة يومي عيد الفطر

البليدة

جوان نهج ج البليدة19حي 30

مداومة يومي عيد الفطر



بن حسين لحسن

بن سعدة حسين

صماد امين

جوفلكيت بالل

بخوش فاطمة الزهراء

طورني وفاء

اسماعيل ابو شمالة

غداوية معمر

قشوط عبد الغني

شويط محمود

بلعياش ي اسماعيل

سكوش ي سفيان

الباي سفيان

ثامر وليد

لبان زهير

كوردالي محمد

زكروك محمد رمزي

منصوري حسام الدين

بن عربية سيد علي

وخام عمار

بن قيطون رضوان

أسامة محمدي

حسين بومعيزة

تشيشة محمد

عاشور رشيد

أوالي نسيمة

دريوش فريد

أوشاش ي محمد

بسكة محمد عبد الرؤوف

دشبالة نصر الدين

دباش عبد الرحيم

رمضان رابح

فوزي حداد

بقالم عبد الفتاح

نور الدين بلعيش

احمد مسعودي

أسامة محمدي

رايطي سيد احمد

محمد امين يوسفي

بالل سلطان

عدي الحسين

طارق مزياني

حي إلاخوة زدري البليدة

 بن بو العيد البليدة18 مسكن رقم 100حي 

 البليدة48شارع كريتلي مختار رقم 

 البليدة35حي علي عزي رقم 

شارع بن بو العيد  البليدة

نهج مكركب بن يوسف البليدة52

 البليدة09حي واد مفتاح شارع أ ش رقم 

 البليدة01 مسكن عمارة أ رقم 142حي 

مواد غذائية عامة

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة أ ي رقم 

 البليدة27حي بن بو العيد ع م رقم 

شارع شريف شالبي البليدة

 البليدة11حي بن بو العيد شارع محمد بوضياف رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة73

نهج بن بو العيد البليدة27

 البليدة62حي عبد املؤمن لخضر رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة71

شارع يوسفي عبد القادر البليدة21

شارع يوسفي عبد القادر البليدة63

حي املخباط البليدة

حي املخباط البليدة

 البليدة02حي النخيل رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة05

بن بو العيد طريق القعليعة البليدة

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة1 محل رقم 27 رقم 1شارع مصطفى بن بو العيد ع

البليدة

 البليدة03 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ رقم 14حي املوز 

 البليدة03 رقم 04 عمارة 36حي املوز رقم 

مداومة يومي عيد الفطر

 البليدة24حي املوز ع 

شارع سعيد عبيد البليدة

 البليدة164 فيفري ع أ رقم 24حي 

تجزئة عبودي زعبانة البليدة10

تجزئة املشتلة زعبانة البليدة

 البليدة06 ع أ رقم 09حي براكني رقم 

 البليدة03 فيفري ع أ الطابق ألارض ي رقم 24حي 

شارع يوسفي ع ق البليدة

 البليدة01شارع يوسفي ع ق طريق الزيتون رقم 

 البليدة27حي بن بو العيد ع م رقم 

 البليدة66شارع فلسطين رقم 

شارع بلقاسم الوزري البليدة111

شارع فلسطين البليدة107



عايد يمينة

بوغداوي محمد

فردي أحمد الكبير

فيصل قلومة

بشير فخاري

موسلي توفيق

رضا بوكنوي

محمد ايت عمار

فيصل قلومة

رابحي خديجة

إفريز رابح

قصري رابح

شيكر محمد

بن قانيف زوجة مناع

تيكاري مصطفى

قرين محمد

شومان رضا

بن عطية ابتسام

عواد نوبية

مخباط بوعمرة

رابح قسيمي

روماني رابح

نفيسة رؤوف

أومالل محمد

سالمي عمر

قبالل عمر

عبد هللا الزروق الزغيمي

محمد سعيداني

محمد بوراكي

زبير قراي

محمد بوهدير

بوهدير عبد القادر

فريك محمد كريم

قداوني رشيد

محمد بونقلة

رياض عوفي

ولد محمد محمود

عينية كمال

جعفر بن تومي

سداوي بالل

زروالة يحي

لجيسة فاطمة الزهراء

مغازة

 البليدة05 محل رقم 03تجزئة عبد املؤمن 01

 البليدة06حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

سالق يعقوب تركي البليدة

السوق البلدي يعقوب تركي البليدة

 البليدة10شارع والي محمد رقم 

حي والي محمد البليدة02

شارع محمد والي البليدة33

حي بونعامة الجياللي جنوب البليدة19

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

 البليدة05 رقم 2حي بن بو العيد عمارة 
قصابة

مواد غذائية عامة

 البليدة30حي الرائد سعيد عبيد رقم 

شارع والي محمد البليدة

 البليدة03شارع والي محمد رقم رقم 

 البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة02حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة22طريق النعيمي زعبانة رقم 

 البليدة06شارع والي محمد رقم 

 البليدة29رقم 02حي بن بو العيد عمارة 

 البليدة140حي الزيتون ع ن رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة11

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة ن رقم 

 البليدة04حي بن بو العيد عمارة 

حي بن بو العيد نهج محمد بوضياف البليدة

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

حي بن مقدم بلدية  البليدة

 البليدة49 جزء ملكية 98حي جيرانيوم شارع بلقاسم الوزري قسم

شارع محمد بوضياف البليدة

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة51

مفترق الطرق زعبانة البليدة

مداومة يومي عيد الفطر البليدة

 البليدة45حي مولود رقم 

مقاهي

 زعبانة البليدة06 محل 05 رقم 1960 ديسمبر 11شارع 

 أ زعبانة البليدة01طريق القليعة محل رقم 02 

 البليدة2 و11حي ش ل م بن بو العيد عمارة ل رقم 

 البليدة01حي الزيتون رقم 

 شارع بلقاسم الوزري البليدة03 رقم 02 مسكن ع 48حي 

 البليدة06حي سعيد عبيد رقم س 

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة

ساحة زعبانة البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة88

شارع العيش ي عبد هللا البليدة04

 البليدة11 شارع د زعبانة البليدة رقم 06الطريق الوطني رقم 



سوكالي محمد

محمد سيتي

سليماني مصطفى

حولي عبد القادر

بوزار عبد النور

موس ى بلقاسم نعيمي

تشكروب سيد علي

بن حطيب نبيل

محمد بوخلشوفة

أحمد بونبرول

حداد العيد

عيساني اسيا

عمران عبد الحق

شالن محمد رضا

بوشريط العربي

الصديق داودي

عابد عبد القادر

بوكمية احمد

سحير محمد

حنيني عبد الرحمان

بوشالغم بوعالم

بن عبد هللا مصطفى

ميلود محمد

بردان نصر الدين

موجد سمية

زواكو مصطفى

بوكلة بصري

فردي أحمد الكبير

يوسف محمد

خيثر نور الدين

فريد جلفاوي

مباركي احمد

محمد لهاللي

حمزة عثماني

بن سالم محمد

كدو كريم

ابراهيم الزروق الزغيمي

قمانة فريد

نعيم بوكنوي

خلفاوي فريد

اسماعيل ماضوي

علون حسان

زعبانة

أ حي زعبانة البليدة12

 البليدة06حي زعبانة رقم 

 الطابق ألارض ي البليدة1نهج يوسفي ع ق رقم 

شارع الوئام  بن بو العيد البليدة

شارع كريتلي مختار البليدة

شارع بن بو العيد البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة

 زعبانة البليدة05طريق الطيران رقم 

حي عبودي زعبانة البليدة

حي عبودي زعبانة البليدة

طريق الطيران  زعبانة البليدة

البليدة

 نوفمبر البليدة01شارع 06

نهج العقيد لطفي البليدة02

 البليدة75حي عبد املؤمن رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة89شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة40 رقم 15حي الرامول عمارة 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة81

شارع الشهداء البليدة14

حي بن بو العيد شارع الوئام البليدة

 البليدة75حي لخضر عبد املؤمن رقم 

مركز زعبانة البليدة

 البليدة122حي الزيتون ع س رقم 

ساحة اول نوفمبر البليدة

شارع أول نوفمبر البليدة

نهج عمارة يوسف البليدة

 الطابق ألارض ي البليدة04حي بن بو العيد عمارة أ رقم 

شارع يوسفي البليدة

 01طريق الوطني زعبانة البليدة رقم 

خضر وفواكه

شارع بلقاسم الوزري البليدة76

 البليدة04حي فياللي قدور رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة01حي بونعامة الجياللي رقم 

حي عبد املؤمن لخضر البليدة

شارع الوئام وسط بن بو العيد البليدة

 البليدة14 أ رقم 2حي بن بو العيد ع 

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة

مداومة يومي عيد الفطر البليدة

 البليدة03حي شعبة مفتاح رقم 

مقاهي

مقاهي

 البليدة02نهج عمارة يوسف رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة



عمور نبيل علي

بوقنداقجي

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

شارع كريتلي مختار البليدة126

شارع كريتلي مختار البليدة26

محطة الخدمات

شارع مكركب بن يوسف البليدة58

شارع مكركب بن يوسف البليدة01

 البليدة88شارع كريتلي مختار رقم 

 البليدة100شارع كريتيل مختار رقم 

حي سيدي الكبير البليدة

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة

نهج مكركب بن يوسف لبليدة

املنطقة الصناعية بن بو العيد

شارع جافل البليدة01

كريتلي مختار البليدة108

شارع مكركب بن يوسف البليدة
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

عبد العزيز بورقعة

اسكندر منصور

لعرج منصور

بالل عربي

جمال حمي

فريدي يمينة

نسرين حومادي

عزي ماهر

فرحي امحمد

خربيش مسعود

ثامري سمير

راقوب لطفي

هناوي علي

يونس بن علجية

يحي بن قفة

ابراهيم كبيش

حيرور عبد الرزاق

بوخنتاش عبد الرحمان

صكلس ي نور الدين

خلفاوي محمد امين

كسري حكيم

عبيدي محمد

العيش ي رياض

سماعيني بن خالد

حومادو لياس

عبيد عبد القادر

جالل بوجمعة

خنشار مصطفى

اوموس ى لطفي

مكيوس فازية شيبوط

سيليني سمير

تصاري سمير

زواوي بن عيس ى

براهمي يوسف

قرعوش ربيعة

جالل بوجمعة

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق
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خضر وفواكه

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

شارع عبايس ي يوسف

حي بن علي وادي العاليق

طريق الحطاطبة وادي العاليق

شارع قواجدري حسين وادي العاليق

وادي العاليق

مقاهي

حي بن صالح وادي العاليق

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

 وادي العاليق27طريق القليعة رقم 

حي خمس نخالت وادي العاليق

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي الورود وادي العاليق

دوار بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

السوق املغطى وادي العاليق

الصيادلة
 161 م ملكية 17شارع اوراري امحمد قسم 

 وادي العاليق مركز

حي بوعليلي وادي العاليق 

طريق الحطاطبة بلدية الشهيد عمر علي

سوبيرات

طريق بوفاريك

حي بوعليلي وادي العاليق 

حي اول نوفمبر وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق1955 اوت 20ساحة 

شارع الرئيس ي وادي العاليق

شارع بن عائشة مولود وادي العاليق

شاحة الشهداء وادي العاليق

مداومة يومي عيد الفطر وادي العاليق

مخبزة

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

مداومة يومي عيد الفطر



تمكادت ايوب

عيساوي عبد القادر

داودي مجيد

بن زينب عامر

لعروس ي مصطفى

حسان مرجي

بورقعة جمال

 نخالت وادي العاليق05حي سعدي محمد

حمزي محمد

أحمد قوريب

SNC LA PLAINE ET MERDJIمحطة بنزين

الياس منصور

جمال فالق

محمد غوالي

براهيمي زكورية

حمزة خالدي

خميري سيد أحمد

محمد صهيب نويش ي

فركون جعفر

الطريق الوطني وادي العاليق

 وادي العاليق15 قسم 22مجموعة ملكية 

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق01التجزئة رقم 

حي اول نوفمبر وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

مواد غذائية عامة

 نخالت وادي العاليق05حي 

 نخالت وادي العاليق05حي 

مداومة يومي عيد الفطر وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

اطعام سريع

 اوت وادي العاليق20ساحة 

 وادي العاليق10 قسم 176تجزئة السعادة مجموعة 

حي بن علي بلدية وادي العاليق

 وادي العاليق10 رقم 176مجم السعادة قسم 

حي بن صالح وادي العاليق

شارع الرئيس ي وادي العاليق

 الطابق السفلي وادي العاليق01حي بن علي رقم 

ساحة أول ماي وادي العاليق
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طبيعة النشاطالبلدية
الاسم و اللقب أو التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

صهيب الحوسيلي

عبد هللا ملود

سامية قالص

عبير حاج عثمان

بوشريط كمال

صابر بن حرز هللا

غليب عبد الكريم

يحياوي محمد

صابرين حرز هللا

عمورين سعيدة

مغاري عزيز

شريفي ياسين

بن طيبة املخفي

فوزي مرزوق

رضا عباطلية

العطري كمال

بن يحي أعمر

العيد عبدلي

حدوش حمزة

عيساني أسيا

بن عاشور سفيان

بن شنافي رشيد

زهراوي رابح

امحمد بوشحيطة

بونجعد أحسن

حرازي الهواري

بوشعيطة محمد

بومسيد عمر

شويحي عطاء هللا

سيد علي بومسيد

بوشرنوح محجوب

رويجالي صهيب

دحماني حاج

عمير حميد

أوجير محمد

عرقاب بن عيس ى

محمد قيرواني

محمد بن عبد الرحمان

بومسيد عبودي

شرف رضا

فرون محمد عبد الكريم

زناخري ابراهيم

حرازي أحمد

عقاب علي

دحاس علي

احسن حوبان

بلغات عبد النور

حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش41 رقم 82 مسكن عمارة 1240حي 

 مسكن اوالد يعيش1064حي 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش31شارع س رقم 

حي الجديد اوالد يعيش35

 ب اوالد يعيش33 رقم 30 مسكن عمارة 400حي 

شارع الرئيس ي حي اول ماي اوالد يعيش

جزارة اوالد يعيش البليدة

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش16 مسكن عمارة 164حي 

املدخل الشمالي الشرقي حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش83حي الامير عبد القادر عمارة 48

حي امللياني شارع الشهداء اوالد يعيش

حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش31حي البرتقال 

 حي بن عاشور164شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 اوالد يعيش45 أ رقم 20 م ع 520حي 

 مسكن اوالد يعيش520مقابل حي 

15اوالد يعيش رقم 

شارع الشهداء اوالد يعيش

 اوالد يعيش71 رقم 42 ع 1240حي 

اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش488 قبالة حي31حي البرتقال رقم

 اوالد يعيش01الحي الجديد رقم 

 اوالد يعيش01حي أول ماي رقم 

 اوالد يعيش488 حي 31حي البرتقال رقم 

شارع ب أوالد يعيش البليدة09

 اوالد يعيش البليدة50نهج س رقم 

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش9مسكن عمارة رقم 164

 اوالد يعيش03 رقم 68 مسكن عمارة 1240حي 

حي الامير اوالد يعيش

 اوالد يعيش74حي الجديد رقم 

مواد غذائية عامة

 اوالد يعيش044 و 03شارع محمد صادق محل رقم 
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 اوالد يعيش04شارع اوجيل عمارة رقم 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش03تعاونية بن بو العيد رقم 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش18الحي الجديد رقم 

حي الجديد تعاونية طيب جغالفي اوالد يعيش07

طريق وخام احمد اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 اوالد يعيش10تعاونية ولد شرشالي رقم 

العنوان

مخبزة

مقاهي

18حي بن عمور شارع أ رقم 

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد محل رقم 

خضر وفواكه

 اوالد يعيش01شارع البليدة رقم 

الصيادلة

مداومة يومي عيد الفطر

 اوالد يعيش29 على حافة الطريق الوطني رقم 01 مسكن رقم 400حي 

 اوالد يعيش05 رقم 1 مسكن ع 402حي 

 مسكن اوالد يعيش402حي 



أسامة زامي

رضوان رجاج

عبد املجيد بن يحي

سعيد صالح الدين

وناس عبد القادر

يحي طيبوني

كسار يونس

حمزة وبوب

بوقارة نادية

نصر الدين حرازي

وهيبة بكة

محمد سخري

فهيمة سعدي

بن مهدية فارس

بن عائشة بن هنور

عبد القادر لخضر

بوشاشية كمال

عباس عبد الرزاق

صالح الدين طرس ي

بلعروس ي جمال

ملبوس ليلى

بالل حرازي

أحمد هناوي

عامر عالل

بن بايرة وهيبة

مسعودي ياسر

بوجمعة خالد

سعدي محمد

بوشامة غازي محمد

حرازي عدالن بن رابح

حرازي زواوي

علي عيس ى

سفيان كروش

عبد املنصف جياللي

محمد دربال

امحمد مومو

مراد حسيب

العمراوي احمد

قلدوس ي محمد

بوجمعي محمد

مزاري عبد الصمد نزيهة

حاجي توفيق

زيدان مروان

محمد  سفق

مقتونيف زوبير

فاطمة فريدي

إلياس كرموس

بوزورين رضا

بوزورين زوبير

قريتلي أنيسة

قادوس ي رضوان

تشيشة المية

مالل أحمد

الفقاوي خالد

تعزونت عبد الرزاق

موالي محمد عبد الوهاب

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر ع 

 اوالد يعيش8 و54 رقم 6حي بن عمور مقطع 

 اوالد يعيش16 عمارة 158حي مسكن 02

 س اوالد يعيش09 رقم 09 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 د قطعة 16 عدل ع 1652حي 

شارع أ اوالد يعيش02

 اوالد يعيش19 رقم 27 مسكن ع 1652حي 

 اوالد يعيش31حي اول ماي رقم 

طريق الصومعة اوالد يعيش07

 اوالد يعيش28دوار اوالد يعيش طريق س رقم 

 اوالد يعيش03 عمارة رقم 112حي 

شارع د اوالد يعيش

 الطابق الارض ي اوالد يعيش3 رقم س08 م ع 1652حي عدل حي 

 اوالد يعيش44شارع أحمد وئام رقم 

 اوالد يعيش55 سبتمبر رقم 17شارع 

 م اوالد يعيش420النطقة السكنية الجديدة على بعد 

حي التوارس اوالد يعيش33

 اوالدد يعيش05 رقم 10مركز اوالد يعيش ع 

 س أوالد يعيش 13نهج ب رقم 

 اوالد يعيش46 رقم 23 مسكن عمارة 360حي 

 اوالد يعيش04 رقم 02 مسكن ع 428حي 

 اوالد يعيش48شارع وخام احمد رقم 

 اوالد يعيش2 رقم 4حي بن عمور ممر 

 اوالد يعيش04حي التوارس رقم 

 اوالد يعيش01 مسكن رقم 402حي البرتقال 

 اوالد يعيش32حي البرتقال رقم 

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 161حي 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر 17شارع 

 اوالد يعيش34حي بن عمور نهج أ رقم 

حي بن عمور شارع أ د اوالد يعيش

 حي اول ماي البليدة09تعاونية املستقبل تجزئة رقم 

 مسكن اوالد يعيش360حي التوارس مقابل حي 

حي التوارس اوالد يعيش

 اوالد يعيش17حي بن عمور مقطع رقم 

 3 مسكن تساهمي عمارة100شمال التعاونية العقارية كونكورد حي 

مداومة يومي عيد الفطر اوالد يعيش

 اوالد يعيش11حي اول ماي رقم 

 اوالد يعيش05 رقم 20 مسكن عمارة 206حي 

 اوالد يعيش20 بن يوسف بن خدة ع 1652حي 

 مسكن املنطقة الحضرية الجديدة اوالد يعيش360حي 

 اوالد يعيش03املنطقة السكنية الجديدة رقم 

 اوالد يعيش19حي بن عمور رقم 

 اوالد يعيش02 مسكن رقم 112 63/1100حي 

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش12شارع الشهداء رقم 

 اوالد يعيش34حي امللياني رقم 

حي امللياني أوالد يعيش

 اوالد يعيش37حي بن عمور نهج أ رقم 

 اوالد يعيش21حي بن عمور رقم 

 مسكن عمارة أ اوالد يعيش200حي 

 اوالد يعيش9حي بن يوسف بن خدة محل س 

 سبتمبر اوالد يعيش17شارع 

مواد غذائية عامة

 حي توارس اوالد يعيش01 محل رقم 10طريق بن عاشور رقم 

 اوالد يعيش06شارع الوئام أحمد رقم 

 اوالد يعيش45حي ألامير عبد القادر عمارة 

الطريق الرئيس ي املؤدي الى وسط اوالد يعيش الطابق ألارض ي



بلقاسم جعفري

جمال باغة

بن غربية نبيل

مداحي عبد الحميد

قادة خير الدين

عبد املجيد العيش ي

محمد إسالم بن توتة

محمد مباركي

سيد علي سوكالي

كوراد يونس

قزانة يوسف

محمد سخري

بن بايرة وهيبة

بن توتة محمد ملين

رؤوف موكالي

حمزة بن عثمان

عراب ايوب

ايمن حرازي

سبع فاطمة الزهراء

رياض محمد عليإطعام سريع

قصابة

مغازة

شارع ل بلدية اوالد يعيش

 اوالد يعيش06 عمارة 1652حي 

 اوالد يعيش04شارع أوجير ع رقم 

 اوالد يعيش04 رقم س 19حي عدل ع 

 اوالد يعيش01مسكن محل رقم 488

دملاس اوالد يعيش

 م اوالد يعيش520حي حوازة مقابل حي 

 اوالد يعيش03 رقم س 24 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش83 رقم 44 م ع 1240حي 

 اوالد يعيش03 مسكن محل رقم 300السكن املسمى ميموزة بالقرب من حي 

  اوالد يعيش01 س 08م ع 1652 

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد رقم 

 محل ب  اوالد يعيش03 مسكن رقم 488حي 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

 اوالد يعيش02 مسكن  محل 63حي 

 اوالد يعيش62حي سليمان شعشوع رقم 

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 ع أ اوالد يعيش110 مسكن مشروع 488حي 04

شارع زغواني واملواجهة ملحطة الطاكس ي اوالد يعيش

مداومة يومي عيد الفطر اوالد يعيش

مواد غذائية عامة
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

 61شارع قايد حسين رقم الملية بولنوار

 بني مراد39 مسكن ع 720حي سعاد نعيمي

 خزرونة بني مراد01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاسمخبزة

بني مرادمفتاح أحمد

 رمز س بني مراد18خزرونة حي إلاخوة حضري رقم سيد علي بن توتة

السوق البلدي بني مراد03حجوج عبد النور

شارع اول نوفمبر بني مرادالوناس خلوف السوق البلدي بني مرادزياني مرزاقخضر وفواكه

املنطقة الحضرية الجديدة بني مرادرمضان بن نجمة

 بني مراد44حي املسلمين رقم حاج هللا ياسين

ديار البحري بني مرادقاسمي زهير

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

 بني مراد11ديار البحري رقم بالل كشيدي

خزرونة حي إلاخوة حضري بني مرادروابح فؤاد

شارع إلاخوة حضري خزرونة بني مرادرمول عبد الحكيم

شارع بايلة خزرونة بني مراد03العوفي ياسين

طريق وادي العاليق بني مرادحصيدات خياطي

 بني مراد11طريق وادي العاليق رقم داود قورين

 بني مراد05شارع إلاخوة حضري خزرونة محل رقم فليقي ياسين

 خزرونة14التعاونية العقارية الامال رقم مزازة وليد

 خزرونة146التعاونية العقارية الامال عمارة س رقم عبد هللا لطفي

 مسكن خزرونة500حي زحاف عزيز

 مداومة يومي عيد الفطر

مغازة
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قصابة

الصيادلة

مواد غذائية عامة

بني مراد
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

صفية بن داود

حياة بن واعلي

طيان سمير

بسعيدي الربيع

أحمد قويدر

الحفيظ بومعوط

حافي راسو توفيق

بشير احمد

زدام بلقاسم

بن سعيدي خليفة

زدام نبيل

زدام حليم

طيان محمد

بلعمري محمد

بوزورين اسحاق

زدري نبيل

صالحي جمال

صابور بن عيس ى

بوغراب بن يوسف

طاهرتينقالي

ملين عبد النور

رتاب محمود

عبد القادر ماصيف

فتيحة صيفي

رحماني اسماعيل

طوبال ابراهيم

محمد زرقاوي

سطاح عبد القادر

سمير حفناوي

مولود نوفل

شوشاوي سهام

وسيلة سعيداني

عبة عبد القادر

قناوي بالل

يونس خلفاوي

حايد حمو

بن عيس ى عبد الحكيم

أحمد خالد محمد

لوناس محمود

حفناوي هشام

ماحي فيصل

بسعيدي مصطفى

سفيان شايب

حمزة سبيحي

خالد رواط

بالل طيبي

عيدات فاتح

مواد غذائية عامة

شارع إلاخوة زدري بني تامو 

مداومة يومي عيد الفطر بني تامو

مقاهي

شارع دويد محمد بني تامو

شارع جلولي العربي الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو
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مخبزة

شارع الاخوة زوري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

حي النصر بني تامو

شارع دزيري محمد بني تامو03

شارع بورقعة علي بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوي بني تامو

مداومة يومي عيد الفطربني تامو

الصيادلة
 بني تامو45 رقم 9 مسكن ع 300حي 

شارع الاخوة زدري

خضر وفواكه

 بني تامو158شارع الشهداء الخمس رقم 

 بني تامو05 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

 بني تامو102شارع زدري رقم 

شارع بوعياد الزاوية بني تامو07

 بني تامو01شارع زيوان محمد محل رقم 

شارع دزيري محمد الزاوية

شارع الاخوة زدري بني تامو

تعاونية نصر هللا بني تامو

 بني تامو01شارع الشهداء الخمس محل رقم 

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة عامة

 شارع ديبوش رابح بني تامو57رقم 

شارع ديبوش رابح بني تامو

شارع بلقاسم الوزري إلاخوة جنادي البليدة

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع ديبوش رابح بني تامو

شارع زدري امحمد بني تامو

 بني تامو63 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

شارع دزيري محمد الزاوية بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع ديبوش رابح بني تامو

 بني تامو01 رثم 07 قسم 780مجموعة ملكية 

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو



فرقاني زوبيدة

عمر بن خطار

شكيب قشوط

عوامر عبد القادر

بن خطار يوسف

محجوبي قدور

عبد املجيد ميرود الباي عيس ى

فتيحة دريس ي

زدري بالل

ميرود خالد

طيان محمد

لوراني فتيحة

قويدر لقواس بوزار

بوشاشية سمير

رحماني الهادي

طيب بوقريعة

طيان محمد

حسن بودربالة

زدري نبيل

يوسف بلمسلك

حميمد حسان

SARL  FARAH TCHANTCHANE

Sarl MOULINS SIDI MEDJEBEUR

م سيليا الجزائر,م,ذ,مسير شملبنة

قايد عيس ى

عبد السالم

حميان ياسين

جيدل عبد هللا

شارة عبد النور

طاهر محمد

حسيب حسان

صالح محمد

سفيان محمد

زروق محمد مولود

منار أحمد

تيزار كمال

بير علي

مطحنة سيدي مجبر مطحنة سيدي مجبر

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر بني تامو

بني تامو

 بني تامو02شارع دويد محمد رقم 

شارع إلاخوة زدري بني تامو

موزعين الحليب

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

خدمات

قصابة

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

مغازة

بني تامو

شارع منداح محمد الزاوية

شارع عمورة علي بني تامو63

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

 بني تامو01شارع إلاخوة زدري رقم 

إطعام سريع

زاوية بني تامو 

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

زاوية بني تامو 

 بني تامو84شارع إلاخزة زدري رقم 

شارع إلاخوة زدري بني تامو

الاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع دويد محمد بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

تجزئة نصر هللا بني تامو
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

الاسم و اللقب أو التسمية طبيعة النشاطالبلدية

إلاجتماعية

تاريخ املداومةالعنوان

الطريق الرئيس ي بوعرفةجريدان فاطمة الزهراء

حي دريوش بوعرفةمنحور سليمة

 بوعرفة02الطريق الرئيس ي رقم جهيد حاج علي

 بوعرفة01حي دريوش رقم سدار يعقوب أحمد

حي دريوش بوعرفةزروال محمد

 بوعرفة25 رقم 12 مسكن عمارة 320حي حمزة دحاص

الشارع الرئيس ي بوعرفةبرضوان كريم

شارع الاخوة تسقاديرت بوعرفة66معيوف عبد القادرمقاهي

 بوعرفة01مقطع ا رقم قندوري كمال

شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفةعيشاوي فاروق

 بوعرفة01 رقم 03 مسكن ع 300طريق الرئيس ي حي فالح جمال

شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفة06 وناس امحمد

حي دريوش بوعرفة01مسعودي نور الدين

 حي دريوش10 سكن تساهمي ع290محمد فوزي عبد النبي

 بوعرفة20مقطع أ ك رقم بورعدة محمد

 بوعرفة16حي دهان ريكس ي رقم بوغداوي احمد

 بوعرفة14حي دريوش الحي التطوري رقم مسعود قيقوب

طريق الرئيس ي بوعرفةسحيم كريمة

 بوعرفة23طريق الرئيس ي رقم بوعالم شريفي

 بوعرفة03حي الاخوة تساقاديرت رقم حوبان امين

 بوعرفة58حي دريوش رقم دريوش شريف

 بوعرفة71الطريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم حميدة محمد

 الطابق الارض ي بوعرفة45 رقم 13 مسكن ع 290حي دريوش عالل امين

تراب لحمر بوعرفةباندو احسن

حي دريوش بوعرفة11حبة محمد

 بوعرفة31 بوعرفة رقم 01 مسكن ع 140حي بن علي نذير

 بوعرفة38 رقم 12 مسكن ع 290حي دريوش بوهاق يزيد

شارع تسقاديرت بوعرفة31جلول محمد رضا

 بوعرفة01 رقم 11مسكن عمارة 140حي ضمار سمير

تراب لحمر بوعرفةاحسن باندومغازة
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خضر وفواكه

الصيادلة

مواد غذائية عامة

قصابة

مداومة يومي عيد الفطربوعرفة
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