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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

محند طيب ولد محمد

خالد دغبار

دريوش عبد النور

محمد يحي

كوش ي اعمر

بوغداوي أحمد

سعيد قبلي

سالل حمزة

بن شرشالي ابراهيم

م بوقايلة,م,ذ,و,ش,م

يرقي محمد

اكلي سمير واخوته

شكيب للوش ي

رؤوف قراح

ولد محمد محمود

بن غزالة سعيد

بوغراب توفيق

رحماني محمد رياض

تعاونية البدر

وهيبة محمد الشريف

علي بعوش

بن قرميط رياض

بن طهراوي الياس رياض

 البليدة03حي الزيتون ع د رقم اسماعيل عزاز

يوسفي شارععبد الغني قشوط

القادر عبد يوسفي شارعخلفاوي الطيب

االرضي الطابق س عمارة شاعو احمد حيقويدر يخلف

البليدة 19 رقم 2ا عمارة بولعيد بن حيمحمد يخلف

البليدة بولعيد بن مصطفى حي07حواس نبيل

بوضياف محمد بولعيد بن حيفخاري بشير

البليدة 04 عمارة بولعيد بن حيموسلي توفيق

مداومة يومي عيد ألاضحى

 البليدة05 الطابق الارض ي غرب الرمول عبد العزيز رقم 11تجزئة 

 البليدة07نهج مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة31تجزئة بلقاسم الوزري رقم 

 شارع يوسفي عبد القادر البليدة11رقم 

حي دهان ريكس ي البليدة16 

( ماي زعبانة13) البليدة 09حي عبودي رقم 

 رامول البليدة13تجزئة بن مقدم رقم 

 سيدي عبد القادر البليدة37حي مولود شارع أ رقم 

 البليدةDشارع محمد بوضياف عمارة 

 البليدة64شارع احمد العربي رقم 

شارع  تكارلي عبد الرزاق البليدة04

ساحة الجزائر البليدة

  جوان كلوغلي سابقا17شارع 50 

شارع العقيد عميروش البليدة08

شارع العقيد عميروش البليدة12

مخبزة

شارع يوسفي عبد القادر  البليدة

  البليدة07حي النخيل  رقم 

 البليدة61شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة14شارع عمارة يوسف رقم 

 الطابق الارض ي البليدة01حي اومبرة رقم 

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي رقم

الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بو العيد البليدة

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

البليدة

بلدية البليدة     - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 



البليدة 1 رقم محل 27 رقم 1ع بوالعيد بن مصطفى شارعاوشاوش ي محمد

البليدة القادر عبد يوسفي حي01لياس دحمان

البليدة مختار كريتلي شارع29تومة مرزاق تغذية عامة

البليدة 21 رقم القادر عبد يوسفي شارعغداوية معمر

القادر عبد يوسفي شارعوخام عمار

11 رقم مختار كريتلي شارعرجام محمد

48 القادررقم عبد يوسفي شارعسليم عاشوري

يعيش اوالد 32 رقم البرتقال حياسامة زاهي 

يعيش اوالد 01 رقم 402 م البرتقال حيبن يحي عبد املجيد

يعيش اوالد 02 رقم 41ع مسكن 400 حيمحمد جيدال

يعيش اوالد  ا عمارة مسكن 200 حيبلعروس ي جمال

يعيش اوالد 74 رقم الجديد الحيمحمد قيرواني

يعيش اوالد 02 رقم 2 ا ع مسكن 400 حيبردمان رضوان

البليدة 05 رقم بوالعيد بن زعبانة طريق ملتقىدباغ عبد الرحيم

البليدة الوالئي الطريق زعبانة مركز143عيد عبد الغني

زعبانة 06 رقم الوطني الطريقرحمون فتيحة

البليدة 02 رقم االرضي الطابق ا ع فبراير24 حيسيدعلي بن عربية

البليدة زعبانة ساحة12سعوديك نادير

299 رقم مقدم بن حيحمزة بن جابو

البليدة 01 رقم مقدم بن تجزئةسوداني ربيع

البليدة 45 رقم القادر عبد سيدي مولود حيتقي الدين بلحاج رابح

زعبانة المطار طريقمحمد لكحل

05رقم03 المومن عبد تجزئة01رابحي خديجة

البليدة 65 رقم مغربي احمد شارعطايف سفيان

عبودي تجزئة10كوردالي محمد

البليدة محمد والي شارع33شيكر محمد

البليدة جنوب الجياللي بونعامة حي19قهري رابح

البليدة 04 رقم05 ع الجياللي بونعامة حينور الدين مزهر

البليدة القادر عبد يوسفي شارع139مكركب ابران رابح

مختار كريتلي شارعمحفوظ حمادو

البليدة 42 رقم جوان 17 شارعكرار س ي عبد النور

البليدة 08 رقم عبدالكريم شعالن نهجالديب رضا

البليدة جوان17 حي30بن زيتوني محمود

البليدة عميروش شارعايت سعدة الزين

بالل حاج هللا هجالة

البليدة ا عمارة 37 رقم عميروش العقيد شارعطالبي توفيق

البليدة يوسف عمارة شارعدساس سيدعلي

48 رقم موسى زرارقة شارعمحمد عبد الوهاب كرور

البليدة مغربي احمد شارع59نبيل طيب سليمان

البليدة 01 رقم الباي خالد العائلي حيعمران معزوز 

طاهر محمد بلقاسمي شارعبن قاسمي جمال

البليدة 03 رقم حصة الباي خالد شارعوهيبة بن سكنية

البليدة ايدير عيسات شارع7مسكري مصطفى

مداومة يومي عيد ألاضحى

البليدة



البليدة مصطفى براكني شارعمعسكري نورية

04 رقم الباي خالد شارعشبالوي فؤاد

البليدة سوني شارع 02نحناح جمال

البليدة فلسطين شارع 04حاج عمر عمر

البليدة 06 رقم 03 ب عمارة جنادي االخوة شارعحاتم ايت علي

البليدة االرضي الطابق 03 محل الوزري بلقاسم شارع18ايبو عمارة

البليدة اش عمارة بوالعيد بن حي30بوكنوي رضا

البليدة فلسطين شارعبن قدور احسان

البليدة فلسطين شارع17طيب عبد الشفيق بن دالي 

زعبانة 06 محل 05 رقم 1960 ديسمبر 11 شارعمحمد بوراكي

البليدة 01 رقم محل زعبانة القليعة طريق02حمزة بن عمارةقصابة

البليدة 01 رقم ا ع فيفري 24 حيبلخير علي

البليدة القادر عبد يوسفي شارع 03بطاطاش محمد

زعبانة س شارع12بن سالم محمد

البليدة 01 مركز زعبانةبن صالح عامرت ت للخضر

زعبانة 01 رقم الوطني الطريقلهاللي محمد

مقدم بن حييوسفن ملياني

البليدة محل 11 رقم المطار طريقلكحل احمد

122 رقم س عمارة الزيتون حينور الدين خيثر

103 رقم القادر عبد يوسفي نهجبوشالغم بوعالم

119 رقم القادر عبد يوسفي شارعاسماعيل جوابي

البليدة بوالعيد بن وسط الوئام شارعفردي احمد الكبير

البليدة االرضي الطابق 04 رقم ا عمارة بولعيد بن حينعيم بوكنوي

مختار كريتلي نهجعالل فاروق

يعيش اوالد جغاللي طيب تعاونية الجديد حي07 طيب تعاونية الجديد الحي07 جعطاء هللا شويحي

يعيش اوالد ب 33رقم30ع مسكن400 حيبومسيد عمر

18 رقم الجياللي بونعامة حيشريف مسعودي

البليدة الجياللي بونعامة حيعلوان حسان

البليدة االرضي الطابق 03 رقم يحمل فلسطين نهجحمزة حبيب

البليدة 07 رقم زعبانة المدارس شارعاحمد يداوي

البليدة 14 رقم زعبانة حيكمال عنيبةمغازة

املنطقة الصناعية بن بوالعيد البليدةفاميلي شوب

حي بن مقدم البليدةولد محمد محمود

م ش و ذ م م  بوكفوشه 

 طريق حطاطبة30حي زعبانة رقم لسكال بلوس

حي محمد بوضياف البليدةزغوالة يحي

 ماي سوق الفالح زعبانة البليدة13حي لوقران توب شوب

sarl meb zi atlasطريق بني تامو البليدة

جارع جافل البليدة01املركز التجاري تل اسماعيلية البليدة

04رقم 02حي بن بوالعيد عمارة سليلى موساوي

يعيش اوالد مسكن 402 حيمحمد اسالم بن توتة

البليدة القادر عبد يوسفي شارع49فرحات عبد النور

البليدة القادر عبد يوسفي شارع49فرحات علي

61القادر عبد يوسفي شارععبد املومن حركابي

مداومة يومي عيد ألاضحى

البليدة



القادر عبد يوسفي شارعبايو عيدة

يوسفي القادر عبد نهج30شعامبي محمد

البليدة 16/18 رقم عميروش العقيد شارعبوشيشة زوبير

البليدة عميروش العقيد شارع04ربيبان خالد

البليدة جوان 17 شارع25يرقي رياض

البليدة 07 رقم عميروش العقيد شارعفايزة بوخيبارقصابة

البليدة 07 رقم عميروش العقيد شارعحميد س ي احمد

البليدة عميروش العقيد شارع04مخباط محمد مولود

البليدة 12 و 11 رقم ا ع بولعيد بن م ل ش حيقدواني رشيد

البليدة 13 رقم2ا عمارة بولعيد بن حيرحماني مصطفى

البليدة ب عمارة الزيتون حي140عواد نوبية

البليدة 09 رقم م نهج جوان 19 حيقاسيمي محمد

148 رقم القادر عبد يوسفي شارعرابح قاسيمي

البليدة الزيتون حيعمور احمد

75 رقم القادر عبد يوسفي شارعقارة محمد

البليدة فلسطين شارع38دواحي محمد

البليدة02 رقم س عمارة بوالعيد بن حيصالح الدين اومداح

البليدة االرضي الطابق بوضياف محمد نهجمحمد امين عطابة

البليدة 01 رقم بوضياف محمد شارعمحمد عيشاويسريع اطعام

البليدة االرضي الطابق 06 رقم حصة الوزري بلقاسم نهجكريم اوزري

القادر عبد يوسفي شارعمحند طيبي ولد محمدخباز حرفي

البليدة 157 رقم القادر عبد يوسفي شارعفطومة شابو

جوان 19 حيموالحي مليكة

02 رقم لطفي العقيد نهجشريف بونصيار

بوخرشوفة محمد

البليدة بوالعيد بن حيعبد النور بوزار

البليدة مختار كريتلي شارعحجو وردية

يوسف بن مكركب حيبوقنجقجي

الباي شارع و يوسف بن مكركب شارع زاويةشركة الاسهم نفطال

البليدة مختار كريتلي شارع106تايل الطيب  

مختار كريتلي شارع100سطا سعيد مصطفى نفطال

مداومة يومي عيد ألاضحى

مقهى

خدمات محطة

البليدة
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

فرحي امحمد

خربيش مسعود

سمير تامري

راقوب لطفي

نوفل يوسف

هناوي علي

يونس بن علجية

يحي بن قوفة

كسيري حكيم

حبيرو عبد الرزاق

ابراهيم كبيش

ساحل اسماعيل

اوموس ى لطفي

مكيوس فازية شيبوط

بوقبال صالح

سالم الياس

قادري رابح

بن حسين زكريا

برنيش ي محمد

بلقاسم كويدمي

سيليني سمير

سليمان محمد

نميري مراد

داودي مجيد

كوكو بن عزة

بوعالم العبزوزي

لعروس ي مصطفى

سيليني الهاشمي

سليماني كريممقهى

بزاري سليم

بورقعة جمال

 نخالت وادي العاليق05حي سعدي محمد

بواهي احمد

حمزي محمد

أحمد قوريب

 نخالت وادي العاليق05حي 

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بن صالح وادي العاليق

قصابة

 وادي العاليق16شارع عمورة علي رقم 

 وادي العاليق15 قسم 22مجموعة ملكية 

 وادي العاليق09حي أوراري محمد محل رقم 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق01التجزئة رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

شارع عباس ي يوسف 

شارع يوسف العباس ي وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

 مسكن وادي العاليق150حي 

تجزئة ألامل بلدية وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

وادي العاليق

مخبزة

حي بن صالح وادي العاليق

مداومة يومي عيد ألاضحى

حي بن صالح وادي العاليق

حي أول نوفمبر وادي العاليق

شارع عبايس ي يوسف

حي أول نوفمبر

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

خضر وفواكه

طريق الحطاطبة بلدية وادي العاليق

حي بن علي وادي العاليق

السوق املغطى وادي العاليق

شارع الواجدري حسين محل د وادي العاليق

مواد غذائية عامة

بلدية وادي العاليق    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاطالبلدية
الاسم و اللقب أو التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

 مخبزة الاخوة بوشريط

حكيم بقاش

م مغاري مخبزة الحياة,م,ذ,و,ش,م

بوشريط كمال

غليب عبد الكريم

يحياوي محمد

عبد الرحمان بوالطين

بوقجاني شعبان

عمورين سعيدة

صابر بن حرز هللا

شريفي ياسين

بن طيبة املخفي

فوزي مرزوق

رضا عباطلية

الهادي صوالحي

فريدي فاطمة

اوجير محمد

سعيداني محمد

محمد بوجمعي

حاجي توفيق

بالل شعالل

قالل رشيد

عبد النور خياط

محمد بن عبد الرحمان

زناخري براهيم

محمد وشفون

بن شريف نور الدين

بوجمعة خالد

رشيد بن كيني

وناس عبد القادر

كمال وملخطار

احسن حوبان

العمراوي احمد

بوخنيسبة بلقاسم

شريفي الزهراء

عبد القهار دايدي

دغيج سعيد

بن طويلة محمد

 اوالد يعيش03 مسكن املنطقة الحضرية الجديدة رقم 360حي محمد سعدي

 مسكن حي فتال اوالد يعيش400حي 

 اوالد يعيش08 رقم 02حي فتال رقم 

حي كاف الحمام اوالد يعيش

 اوالد يعيش45 رقم 22 مسكن ع 360حي 

تعاونية الكونكور واملحاذية لواد بن عزة

 مسكن اوالد يعيش360حي 

 اوالد يعيش420املنطقة الصناعية الجديدة 

 اوالد يعيش18 رقم 16 مسكن عمارة 360حي 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش16 مسكن عمارة 164حي 

 اوالد يعيش05 رقم 30 سكن عمارة 206حي 

 اوالد يعيش31شارع س رقم 

مواد غذائية عامة

 اوالد يعيش24 رقم 10 مسكن عمارة 1100+63 +112حي 

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر عمارة 

املدخل الشمالي الشرقي حي أول ماي اوالد يعيش

1956 سبتمبر 17 البليدة الصومعة شارع 29جانب الطريق الوطني رقم 

شارع بلدية اوالد يعيش

 اوالد يعيش44شارع احمد وخام رقم 

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش10 رقم املحل 08 مسكن ع ب 180حي 

 اوالد يعيش03 رقم 06 مسكن ع ب 180حي 

 مسكن كاف الحمام اوالد يعيش443حي 

طريق املقبرة محل س اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش164حي 

 محل ب اوالد يعيش10شارع أ رقم 

 اوالد يعيش31 رقم 16 مسكن عمارة 360حي 

 م املنطقة الحضرية الجديدة اوالد يعيش360حي 

اوالد يعيش

مخبزة

حي التوارس اوالد يعيش01

مداومة يومي عيد ألاضحى

 مسكن حي املقبرة الاوروبية سابقا اوالد يعيش1240بالقرب من حي 

 مسكن اوالد يعيش42حي 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش03تعاونية بن بو العيد رقم 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش06شارع احمد وخام رقم 

شارع طالبي نور الدين اوالد يعيش22

طريق وخام احمد اوالد يعيش

 اوالد يعيش04 و03شارع محمد صادق محل رقم 

 اوالد يعيش10تعاونية ولد شرشالي رقم 

 اوالد يعيش01الحي الجديد رقم 

 اوالد يعيش01حي أول ماي رقم 
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العنوان



بوسنة عبد العزيز

كروس مريم
زيدان مروان

محمد حيتوس ي
احمد زمزم

مداني برنو

تركي فيصل

يكعب ادريس

سالم نور الدين

نصر الدين جرازي

بوزورين الزوبير

الياس كرموش

كربوب حمزة

سيد علي بومسيد

عامر عالل

 اوالد يعيش19حي بن عمور رقم احمد هناوي

 اوالد يعيش12 ع 168حي مسكن 02قادوس ي رضوان

 اوالد يعيش03 رقم 68 مسكن ع 1240حي علي عقاب

 اوالد يعيش البليدة04حي التوارس رقم دربال محمد

 اوالد يعيش18 مسكن عمارة 1024حي عطري سهيلة

 اوالد يعيش10شارع ا حي التوارس محل عبد القادر جعوان

 مسكن اوالد يعيش140حي منيش عصام

 اوالد يعيش72 رقم 42حي الامير عبد القادر عمارة يحياوي سيد احمد 

 اوالد يعيش03 رقم 01مسكن تساهمي عمارة 100تعاونية العقارية الكونكوردحي سفيان كروش

 اوالد يعيش68حي الامير عبد القادر رقم عمي مزيان

وهيبة بن بايرة

امين بولحراف

بوعود سعيد

محمد شريفي

حمزة بن عثمان

ضياف بشير

عبد املجيد العيش ي

سالم محمد

حمزاوي سيد علي

بن توتة رضا

تفاحي امحمد نسيم 

بونجعد احسن

طرش ي صالح الدين

رابح زهواوي

 اوالد يعيش50نهج س رقم حرازي الهواري

رفيق بوزرتيني

الحي الجديد اوالد يعيش01سداني عائشة

 اوالد يعيش04شارع اوجير رقم كيرش حمزة

 اوالد يعيش البليدة01 مسكن محل رقم 488حي رياض محمد علي

 اوالد يعيش06مسكن رقم 132لرقم مسعود

 الطابق الارض ي اوالد يعيش05 مسكن بناية رقم 164حيبرداوي سامية

 محل ب اوالد يعيش03مسكن رقم 4880حي فاطمة الزهراء سبعمغازة

 اوالد يعيش04شارع سيدي عاشور رقم بلكاس عبد العزيزمقهى

اطعام سريع

قصابة

مداومة يومي عيد ألاضحى

خضر وفواكه

شارع ب اوالد يعيش09 

 اوالد يعيش46 رقم 23 مسكن ع 360حي 

 اوالد يعيش04شارع اوجير عمارة رقم 

 اوالد يعيش80الحي الجديد رقم 

قصابة

 اوالد يعيش13 رقم 04 مسكن عمارة 1100+63 +112حي 

 اوالد يعيش10 الطابق الارض ي رقم 21 مسكن عمارة 1100/558حي 

 اوالد يعيش23 مسكن حي النصر عمارة 132حي 20

حي فتال بلدية اوالد يعيش

حي عدل اوالد يعيش

 اوالد يعيش17نهج أ رقم 

 اوالد يعيش33شارع هادف محمد رقم 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر  17شارع 

 اوالد يعيش25مركز اوالد يعيش نهج س رقم 

 اوالد يعيش26شارع س رقم 

 اوالد يعيش29شارع أ س رقم 

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 161حي 
 مسكن وحي املقبرة الاروبية اوالد يعيش1240حي 

حي فتال اوالد يعيش

 اوالد يعيش03حي فتال رقم 

اوالد يعيش

تغذية عامة

 اوالد يعيش08 رقم 21 ع 206حي 

 اوالد يعيش10 رقم 37 ع 1024حي الح رية 

 اوالد يعيش100 رقم 25 مسكن ع 130حي 

 اوالد يعيش17نهج أ رقم 

شارع زغواني عبد القادر اوالد يعيش

 اوالد يعيش13طريق الوطني للتعديل رقم 

شارع أ اوالد يعيش02

24السوق املغطاة املدخل الشمالي الشرقي لحي اول ماي رقم 

حي اول ماي اوالد يعيش31

الشارع الرئيس ي حي اول ماي اوالد يعيش

 الطابق الارض ي02 رقم 07 مسكن عمارة 112+1100/63حي 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

 بني مراد200 قطعة رقم 200املنطقة الحضارية الجديدة ديار البحري تجزئة حمزة بن علجية

 خزرونة بني مراد45 قسم 33حي خزرونة مجموعة ملكية براهمية محفوظ

 بني مراد13الحي الاسالمي رقم نوال شعبان

 خزرونة بني مراد01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاس

 الطابق الارض ي بني مراد03ديار البحري تعاومية العقارية محل رقم م ش و ذ م م مارداين

شارع مناد دميش بني مراد14بن جية زوجة بن بابا علي

200 قطعة رقم 200املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري تجزئة عبد الكريم بن تركية

حي الاسالمي بني مراد13حاج هللا امينمقهى

بني مرادرمضان بن رخمة

حي الاسالمي بني مراد44حاج هللا ياسين

شارع اول نوفمبر بلدية بني مراد44حميس ي عبد القادر

تعاونية عقارية النصر بني مراد15تسوري حسين

سوق البلدي بني مرادحجوج عبد النور

طريق وادي العاليق بني مرادعبد الكريم عليوات

طريق وادي العاليق بني مرادبن شرشالي محمد

13 رقم 04 مسكن عمارة 720 حي 12 رقم 62 مسكن عمارة 500حي سليمان احمد امين

 الطابق الارض ي بني مراد76 رقم 20 مسكن عمارة 720ديار البحري عيشون وحيد

بني مرادبن عامر فاتح

 بني مراد03 مسكن عمارة 720حي 07بشير شريف طيب

 بني مراد66 رقم 17 مسكن عمارة 720حي محمد قاسمي

 بني مراد38تجزئة ديار البحري رقم بن قيدادة محمد امين

 بني مراد04الحي الجديد رقم علي فضيل

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

طريق واد العاليق بني مرادحيدوش احمد

 بني مراد11طريق وادي العاليق رقم داود قورين

 بني مراد02شارع محمد لزرق رقم دريوش زوجة زراق

 ديار البحري بني مراد01 رقم 01مسكن ع 720حي حسين زواني

 بني مراد03 مسكن عمارة 720حي 07بشير شريف طيب

 ط ا بني مراد155 رقم 36مسكن عمارة 720حي خالد سعيد عزة

 ديار البحري بني مراد37مسكن ع 720حي 165بلعيادي جمال

 بني مراد200 قطعة رقم 200املنطقة الحضرية ديار البحري تجزئة بن تركية عبد الكريم

 مسكن ع س بني مراد ديار البحري145حي 10ساحل سفيان

 بني مراد طابق ارض ي ديار البحري19 محل رقم 4مسكن ع ب 220/320حي مختار جياللي 

 بني مراد05 رقم 9طابق ارض ي ع ا 136منطقة حضرية الجديدة ديار البحري مشروع بشير تفات

 ديار البحري بني مراد02 رقم 07 مسكن ع 135حي مهدي اسماعيل

 ديار البحري بني مراد80 رقم 21 مسكن ع 720حي معمر عياش

 بني مراد طابق ارض ي ديار البحري19 محل رقم 4مسكن ع ب 220/320حي مختار جياللي خضر وفواكه

بني مرادنفطالمحطة الخدمات

بني مراد

مخبزة

مداومة يومي عيد ألاضحى

مغازة

قصابة

تغذية عامة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

طيان سمير

علجية يونس

حافي راسو توفيق

تشانشان الربيع

بوصلحة رابح

الحفيظ بومعوط

بن سعيدي الربيع

سالم كمال

أحمد قويدر

رتاب محمد

بشير احمد

نبيل زدام

زدام بلقاسم

بن سعيدي خليفة

زدام حليم

سليمان محمد

قيوسة جمال

زيوان محمد

طيبي وليد

نعيمة سالس

رحماني اسماعيل

بوغراب بن يوسف

رباحي رابح

ولد حمران سمير محمد

بوجمعة شريف

زدام محمد الصديق

زروقي محمد

فشوط شكيب

قالليب فاطمة الزهراء

يحي رزقي

بومدين رابح

رباحي عبد القادر

شارع التعاونية العقارية نصر هللا بني تاموبوغراب بن يوسف

زوبيدة فرقاني

عكاش حليم

زيوان سليم

عبدوني عبد القادر

اسماعيل قيوسة

مداومة يومي عيد ألاضحى

مواد غذائية عامة

الحي الجديد الزاوية

شارع فحاص محمد مركز الزاوية

شارع فحاص محمد الزاوية 

شارع فحاص محمد الزاوية

شارع فحاص محمد الزاوية

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية42 

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع عمورة علي حي البدر بني تامو

شارع التعاونية العقارية نصر هللا بني تامو

 مسكن بني تامو100حي 

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية

شارع الشهداء الخمس بني تامو

خضر وفواكه

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع التعاونية العقارية نصر هللا بني تامو

الحي الجديد الزاوية

الحي الجديد الزاوي بني تامو

حي النصر بني تامو

مقهى

شارع عمورة علي بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية

بني تامو

مخبزة

شارع الاخوة زوري بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع الشهداء الخمس وادي العاليق

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

دوار بني تامو

حي شعبة عزيزة بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع دزيري محمد بني تامو03

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع بورقعة علي بني تامو

شارع سعيداني أحمد مركز الزاوية بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو
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عيساوي رشيد

زمزم عبد القادر

الوزري نصر الدين

حمزة سبيحي

بن خطار يوسف

محجوبي محمد

ملين بن دحو

بلعيس ي محمد

بايشا عمر

ميرود خالد

عابد محجوب

عائشة عليان

محمد وسيم ايت احمداطعام سريع

م سيليا الجزائر,م,ذ,مسير شملبنة

طاهر محمد

محمد صالح

حميان ياسين

بير علي

شارة عبد النور

قايد صالح

حسيب حسان

عبد السالم

رقيق كمال

زروق محمد مولود

منار أحمد

تيزار كمال

تيزار زوبير

شارع إلاخوة زدري بني تاموجيدل عبد هللا

مداومة يومي عيد ألاضحى

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

بني تامو

مغازة
 بني تامو01شارع عمورة علي رقم 

شارع الشهداء بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

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

الحي الجديد الزاوية دوش دالي بني تامو

شارع فحاص الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع بوعياد الزاوية بني تامو07

الحي الجديد الزاوية بني تامو

قصابة

شارع طوبال العربي بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

مواد غذائية عامة

الحي الجديد الزاوية بني تامو

بني تامو
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

الاسم و اللقب أو التسمية طبيعة النشاطالبلدية

إلاجتماعية

تاريخ املداومةالعنوان

سوق محمد وكريف بوعرفةمزيان سيد احمد

 بوعرفة03حي الاخوة تساقاديرت رقم ملين حوبان

طريق الرئيس ي بوعرفةسحيم كريمة

 بوعرفة08حي دريوش رقم بعوش محمد

 الطابق الارض ي07حي دريوش رقم محمد العدلي

 بوعرفة03حي الاخوة تساقاديرت رقم حوبان امين

 الطابق ألارض ي بوعرفة12حي دريوش رقم محمود بن زيان

 بوعرفة56طريق الرئيس ي رقم الباي سفيان

طريق الرئيس ي بوعرفةصاقر سمير

شارع الاخوة تسقاديرت بوعرفةبوشكوك عاطف

 بوعرفة22 رقم 05 مسكن عمارة 140حي محمد رمضان

 بوعرفة03شارع رقم بوقزولة حميد

 مسكن حي دريوش290حي بوضياف يزيد

 حي دريوش86البناء التطوري رقم بوشكوك محمد

شارع حي دريوش بوعرفة03 بوقزول اسماعيل

حي سيدي الجودي بوعرفةالطاهر امين 

 بوعرفة15حي سيدي الجودي رقم مهدي عماروش

 بوعرفة71طريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم حميدة محمد

شارع الاخوة تقاديرت بوعرفةصالح مراد

شارع تسقاديرت بوعرفة31حلول محمد رضا

الطريق الرئيس ي بوعرفةبوشكوك عاطف

الطريق الرئيس ي بوعرفةعيس ى بوعالم

 بوعرفة01مسكن ع 140حي نذير بن علي

طريق الرئيس ي بوعرفةسافر سمير

 بوعرفة 47الطريق الرئيس ي رقم مريم محمد 

 بوعرفة 25الطريق الوطني رقم حاج علي رضا 

 بوعرفة02دوار سيدي الفضيل مقطع أح رقم اسماعيل وناس 

 بوعرفة 11حي دريوش رقم لكوش اسامة 

 تسقاديرت بوعرفة  01نهج درياسة فاطمة الزهراء شوشاوي

 بوعرفة03طريق الرئيس ي مسكن عمارة فالح جمال

حي دريوش12 مسكن عمارة رقم 290حي بالل زروقي

بوعرفة25 رقم 10 مسكن عمارة 290حي دحاس حمزة

شارع احمد مغربي مقابل الجسر بوعرفةخداوي أحمد

الطريق الرئيس ي بوعرفةعلي بن صالح

 بوعرفة02الطريق الرئيس ي رقم حاج علي جهيد

 بوعرفة5 رقم 5مسكن ع 140حي محمد رمضان

 بوعرفة25املربع البلدي رقم بومدين عبد القادر

املربع البلدي بوعرفةعيشاوي احمد

بوعرفة

املخابز

مداومة يومي عيد ألاضحى

تغذية عامة

قصابة

خضر وفواكه
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امام الجسر بوعرفةبولغبار عمراطعام سريع

مسكن حي دريوش بوعرفة290حي بن صيفي سفيانمقهى

امام الجسر بوعرفةطايف هشام

الطريق الرئيس ي بوعرفةالباي الياس

شارع الاخوة تقاديرت بوعرفةمعيوف عبد القادر

حي سيدي الجودي بوعرفةبوجمعة بن سعيد

تراب احمر بوعرفةباندو احسنمغازة

مداومة يومي عيد ألاضحى



    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

قوادي خليفة

بن حاج الطاهر أحمد

محمد الهدي عرعار

ألاحسن بن عائشة

ألاحسن سفيان
سلطاني محمد

خساني عبد القادر

سلطاني محمد

حمدان براهيم

حمري يحي

اللحياني اليعقوب

بوزيد خديجة

اريبي فتيحة

طاكبو سمير

عاشور بوسعد

بن طالي عبد القادر

مزيان بطاهر مزيان محمد

 خليفة محمد

يخلف مليكة

امحمد العجامة

عبد القادر بن طيبة

محفوظ بلحاسن

غريس اسماعيل

مرهوني يخلف

العربي عبد الصمد موس ى

حفيظة خفاف

عبدلي خليفة

بن براهيم محمد

بكة محمد

الكبير علي

بلحاسن بوعالم

محمد محمود اسماعيل

املعيزي محمد

شاشوة عبد القادر

املكرفي حكيم

إغيلي توفيق

ناصر حمودة

زوقالي محمد

بوزيدي محمد

حمودة بالل

حمودة فروق

نخالية محمد

املكرفي محمد

لعدل محمد

حاج بن فطيمة حاج عبد القادر

جطو حمزة

حمري يحي

مداومة يومي عيد ألاضحىالعفرون

حي سيدي خليفة

حي سيدي زغيمي

حي برقوق

حي سيدي خليفة

حي بني مويمن

08التجزئة الغربية رقم 

شارع القدس

حي بورقون

حي بني مويمن

حي بورقون

شارع أول نوفمبر

شارع مهداوي عبد القادر

12 مسكن عمارة رقم 550حي 

72 محل 03 تجزئة 14 مسكن عمارة رقم 550حي 

51 محل 03 تجزئة 11 مسكن عمارة رقم 550حي 

شارع مهداوي عبد القادر

شارع أول نوفمبر

حي التجزئة الغربية

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

بلدية العفرون    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

112حي التجزئة الغربية 

112حي التجزئة الغربية 

شارع أول نوفمبر

01شارع معيزي يحي رقم 

حي بني مويمن

حي بني مويمن

مخابز

01حي سيدي الزغيمي املحل 

شارع أول نوفمبر

01شارع معيزي يحي رقم 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

01شارع محمد حسان الطيب رقم 

 شارع أول نوفمبر 84

شارع أول نوفمبر

 محل ب5شارع قيبوع محمد رقم 

تغذية عامة

شارع محمد حسان الطيب

شارع لزار محمد

شارع مهداوي عبد القادر

112حي التجزئة الغربية 

تجزئة الخرج الغربي

حي العسكر محمد

 مسكن طريق وهران80حي 

شارع محمد حسان الطيب

حي بورومي 

حي بورومي 

حي بورومي 

 مسكن300حي 



تكنوين اعمر

بوجلة خالد

لكحل محمد علي

محمد برادعي

قويدر بن علي عبد العزيز

حمزة احمد مبارك

بلهادي حسان

بلحاج قدور اسالم

جلطي حميدة

مصطفى عامر

مكناس ي رضا

عمر شريف جعفر

محمد بن عامر

فؤاد الكبير

حاج قويدر بن يوسف

بوستة عبد القادر

ألاحسن عبد القادر

بودواني سيد أحمد

محمد شاشوة

بومزبر الطيب

كريبش ناصر

سرير عبد هللا الطيب

بكة حسان

يامنة قدور

مقري الواجري معمر

ميسوم أسماء

مالك الساعد

أمين عيشوش

محمد خلفاوي

سلطاني بوعالم

الهامل علي

محطة تمزقيدة

وليد لعزالي

حاج قويدر محمد

خدمات

مداومة يومي عيد ألاضحىالعفرون

خضر وفواكه

سوبيرات

قصابة

مقهى

اطعام سريع

01 رقم 2 مسكن عمارة ب80حي 

شارع اول نوفمبر

طريق السيار شرق غرب

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

حي بورومي

نوفمبر اول شارع

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

حي بورقون بني مويمن

شارع أول نوفمبر

حي بورومي 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

112حي التجزئة الغربية 

حي سيدي خليفة

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع القدس

شارع مبارك شريف عبد القادر

شارع قيبوع محمد

02شارع مهداوي عبد القادر محل رقم 

شارع مهداوي عبد القادر

شارع القدس

شارع أول نوفمبر

شارع لزار محمد

شارع لزار محمد

حي بورومي 

تجزئة املخرج الغربي
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

عياش عبد القادر

بولعراس مجيد

بوعرعار حكيم

أورانج محمد

اللحياني عبد القادر

الشيكر بن عائشة

الشيكر نبيلة

الفروجي خالد

بن جعفر رابح

قويدر عيادة مفيدة

خليفة عائشة

مغازة
بن طيبة زكرياء

الحفاف جلول

دراعي لؤي

املقري الوجري بن عائشة

قصابة
العالية بن زيد

أحمد سرير ياسين

حاج محمد أمين

حي املعايف

02وادي جر مركز محل رقم 

شارع عمومي وادي جر

04 رقم الوطني الطريق

 بجوار املتوسطة11محل رقم 

مركز وادي جر

مركز وادي جر

وادي جر وسط

04الطريق الوطني رقم 

04الطريق الوطني رقم 

الطريق الوطني 

مركز واد جر

مخبزة

بلدية واد جر    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

وادي جر الوسط

01حي املعايف رقم 

األضحى عيد يومي مداومةجر واد

 مسكن تطويري75وادي جر الوسط حي 

الشارع الرئيس ي لوادي جر

وادي جر وسط

تغذية عامة

اطعام سريع

خضر وفواكه

 مسكن تطوري50حي 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

لكحل رابح

صالحي هشام

فقاير أحمد

عباس سمير

بن عالل محمد

محمد حلوي

بن زيان جعفر

مسعود غالم

ألاحسن بالل

س ي عمار عيس ى

سليمان ابراهيم

خالد عباس

حتحات محمد

مصطفى بن علي

مسعودي عبد الكريم

ايت الحاج بن حسيبة

أمين بن عيشون

سبس ي عبد الرزاق

بوزيدي بن علي

معدادي  الجياللي

بلحاج ناصر

فاطمة الزهراء بوشروح

بومرزوق احسن

سحمادي بن عيس ى

حكيم ديبري

حاج اسماعيل عبد القادر

جمال غزال

بلقاض ي محمد

محمد بومعزة

مختيش رشيد

بن جاب هللا محمد

بوشكوك عبد القادر

مكتيش رشيد

قندوز سيد علي

بوكميش البادي

سمير عباس

فرنان فوزي

محمد حرنافي
عبد القادر بومعزة

عبد املالك روبحي

محمد سدات

مسعود غالم
سليمان ابراهيم

جمال غزال

صابي عبد القادر

بومعزة كمال

              العنــــــــــــــوان                   

شفة
تغذية عامة

خضر وفواكه
شارع الشهداء

29 رقم 04 مسكن عمارة 132حي 

06 مسكن رقم 132حي 

حي سيدي املداني
حي الحمدانية

شارع الشهداء
شارع الشهداء

حي امللعب القديم

القرية إلاشتراكية اهل الواد

قرية الاشتراكية أهل الواد

قرية الاشتراكية أهل الواد

شارع ازروق محمد

 امللعب القديم4 مسكن عمارة ب 132حي 

 الطابق ألارض ي6 مسكن عمارة ب132حي 

قرية الاشتراكية أهل الواد

قرية الاشتراكية أهل الواد

شارع الشهداء

شارع الشهداء

02شارع سليماني علي رقم 

حي الحمدانية

حي سيدي املداني طريق املدية

شارع الشهداء

01 مدخل 2 عمارة ب42الطريق الوطني رقم 

شارع خميستي محمد

01 محل رقم 01مسكن عمارة رقم 50

شارع الشهداء

01شارع سليماني علي رقم 

19حي الاخوة بومرزوق رقم 

حي التجزئة الجديدة

03شارع ازروق محمد رقم 

سيدي املداني

02شارع سليمان علي رقم 

شارع الشهداء

شارع زواوي بن عائشة

13حي املقراني سيدي مداني رقم 

بلدية الشفة    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

شارع الشهداء

شارع الشهداء

قرية الاشتراكية أهل الواد

شارع خميستي محمد مخابز

حي إلاخوة بومرزوق

مداومة يومي عيد ألاضحى

حي سيدي املداني

22شارع إزروق محمد رقم 

حي الحمدانية

حي الحمدانية

شارع محمد خميستي

قرية الاشتراكية أهل الواد



نبيل الهادف

محمد العربي هشام

بن زهرة عبد املالك

مطحنة  الصناعية الشفة  ميشمطاحن

حرمان السعيد

شركة تضامن عاشور وشركائه

صالح محمد

خميري مروان

طهير محمد

بزاري جياللي

محمد س ي عمار

طاهر نهال

بالل برازي

عبد النور بودبة

بالل بزاري

محمد شوطة

هياللي عالء

زقان حكيم

مراد ولهة

نصر الدين بيران

هارون شامي

محمد طاهير

حاج بشير عبد الكريم

شبان رابح

حاج إدريس ازواوة

عبد الحليم الحافي  راسوا

يوسف لعمراوي

حاج اسماعيل عبد القادر

مدكور جمال

بن حسين رابح

مداومة يومي عيد ألاضحى

مقهى

اطعام سريع

شفة

مغازة

محطات الخدمات

قصابة

طريق شرق غرب

ساحة الشهداء

حي سيدي املدني طريق املدية

01طريق الوطني رقم 

حي سيدي املداني

شارع الشهداء

16شارع سليمان علي رقم 

06شارع الشهداء رقم 

42شارع الشهداء رقم 

 الطريق الوطني37شارع الشهداء رقم 

 سيدي املداني01الطريق الوطني رقم 

شارع الشهداء

42شارع الشهداء رقم 

املخرج الشرقي شارع الشهداء

شارع أول نوفمبر

6 مسكن عمارة ب 132حي 

حي الاخوة بومرزوق

شارع الشهداء

شارع سليمان علي

شارع الشهداء

ملتقى الطريق الجنوبي الطريق املرتفع

 سيدي املداني01الطريق الوطني رقم 

 سيدي املداني01الطريق الوطني رقم 

قرية الاشتراكية أهل الواد

85حي الحمدانية رقم 

 الشفة01حي الرمــيلي الايمــن رقم 

طريق املدية

شارع الشهداء

شارع خميستي

شارع الزواوي بن عائشة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

جلوط أحمد

بعمر جمال

بوشريط محمد

جدايمي مليكة

بوزياني علي

الركرمة عبد القادر

سوداني عبد القادر

بوالطين اليزيد

بوالطين سمير

طيبي محمد

معاش ي عبد الرزاق

عمروس حسين

العتبي جويدة

البرازي عائشة

اوزوالن محمد

قاسم أحمد

بن أحمد يوسف

شاوطي محمد أمين

قريش عبد القادر

املهدي هجالة جمال

عبد الرحمان رضوان

سبس ي بالل

مباركي كمال

خمالي أحمد

بن عالل محمد

سلطاني محمد

اللحياني محمد

جلوط عبدالقادر

بوجمعة ابراهيم

سماتي مليكة

رايد لزرق

مراد خفاش

محمد العربي سامية

قليل عبد الرزاق

روزي محمد

عدة ابراهيم

بونوة احمد

قســوم طــارق ابن زيــاد

دحمان عثماني

بن ناصر فتيحة

ربيح امين

فاطمي صفية

مجاهدي عبد النور

موزاية

شارع بوفيسة أحمد

شارع بوفيسة أحمد

شارع جاني محمد

شارع مسكار علي

نهج أحمد عالل

129 رقم 1 مسكن عمارة ب س 205حي 

40شارع قويدر رابح رقم 

شارع مبسوط رابح

شارع مبسوط رابح

02 محل 33 مسكن عمارة 375حي 

45شارع جاني محمد رقم 

02 محل رقم 34شارع بوفيسة أحمد رقم 

11 رقم 03 مسكن عمارة 80حي 

15تجزئة كنال رقم 

240 رقم 3 مسكن عمارة أ س 205حي 

شارع مغراوي عبد القادر

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع مغراوي عبد القادر

32شارع احمد عالل رقم 

11شارع احمد عالل رقم 

شارع احمد عالل

شارع احمد عالل

شارع احمد عالل

25شارع بيران أمحمد رقم 

نهج مبسوط
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              العنــــــــــــــوان                   

شارع مسكار علي

قرية بني شقران

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

12تجزئة البرتقال حي بن عيشوبة قدور رقم مخابز

شارع أحمد عالل

شارع جاني محمد

مداومة يومي عيد الاضحى

12شارع أحمد عالل رقم 

05 محل 05 مسكن عمارة 375حي 

 رقم04 مسكن  عمارة 78حي 

شارع مبسوط رابح

شارع الاخوة يخلف

مواد غذائية عامة

قرية بني شقران

218القرية الاشتراكية الفالحية بني شقران تمزقيدة رقم 

مكرر قرية بني شقران تمزقيدة 120

قرية بني شقران

شارع أول نوفمبر



كدون شريف

محمد العربي زوبير

بوقطاف ابراهيم

رباحي محفوظ

بوشاقور حميد

الحيرش جمال

شعبان بالل

بعزي عبد القادر

محمد العربي سامية

شاعة بشير

بوعمرة اسامة

بن يوسف أحمد

الحيرش جياللي

بن أحمد  كريمو

رباحي محفوظ

لعراب بغالم

بوزياني أبوبكر

برودية الرشيد

دقيق عمور موزايةمطاحن

املياه املعدنية عين رومانة

أكواسيم

العقبي جويدة

يخلف الشوف يوسف

أحمد هجالة يوسف

جلوط فضيل

اسيرات محمد

بن عالل محمد

بوشامي ناصر

نعار محمد

س ي أحمد فتحي

خميس ي سليمة

أحمد بن علي محمد

بن سالم محمد

بلهادف سفيان

أكلي طارق أحمد

ربيع داودي

محمدي بهية

نادر محمد

وكيل بشير

املهدي هجالة جمال

يخلف الشوف كمال

كحلي محمد

بوثلجة عبد الرزاق

ش ذ م م محطة متيجة

عبان محمد

مداومة يومي عيد الاضحى

محطة الخدمات

شارع أول نوفمبر

طرق العفرون موزاية

قرية بني شقران

موزاية

اطعام سريع

قرية بني شقران

قرية بني شقران

شارع أول نوفمبر

شارع مبسوط رابح

شارع اول نوفمبر

شارع مسكار علي

مقاهي

قرية بني شقران

44شارع اول نوفمبر رقم 

شارع اول نوفمبر

34شارع اول نوفمبر رقم 

شارع اول نوفمبر

نوفمبر اول شارع

نوفمبر اول شارع

نوفمبر اول شارع

أمحمد بيران شارع

نوفمبر اول شارع

وحدة املياه
شارع قويدر رابح سعيد

طريق الحطاطبة

قصابة

قرية بني شقران

30شارع مسكار علي رقم 

شارع مبسوط رابح

شارع مبسوط رابح

شارع مبسوط رابح

مغازة

شارع جاني محمد الطابق ألارض ي

حي بن عيشوبة قدور

شارع بيران محمد

املنطقة الصناعية  عمور نور الدين

خضر وفواكه

54شارع مسكار علي رقم 

15تجزئة كنال رقم 

شارع أحمد عالل موزاية

شارع مبسوط رابح

شارع بوفيسة أحمد

شارع بلهادف

07شارع بن علي خالد رقم 

شارع محمد يسعد

مواد غذائية عامة

شارع بلهادف

شارع بلهادف

شارع محمد يسعد

شارع محمد يسعد

شارع محمد يسعد

شارع قويدر رابح

شارع جاني محمد
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موس ى بن زيدةمخابز

مزاري عبد الصمد رابح

حاج عبد القادر فاطمة

سماعين بن حاسين

اشروقي موس ى

زعطوط عالل

بزاري كنزة

رشيدة حاج عبد القادر

خديجة املكرفي

ميلود دحمان عمر

املهدي هجالة عبدالقادر

طيب سراي رضوان

ياسين شويح

املطحنة الصناعية للمتيجة سيم أقرومطاحن

ميداق بدر الدينقصابة

مزاري عبد الصمد عبد القادر

أحمد بن قبايلي

املكرفي بالل

مركز عين الرمانةحاج عبد القادر فاطمةاطعام سريع

مداومة يومي عيد الاضحىعين الرمانة

منطقة الصناعية عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

مقاهي

مركز عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

حي الريحان

بلدية عين الرمانة    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

حي برج ألامير عبد القادر

بقالة

مركز عين الرمانة

مركز عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

حي الريحان

حي الريحان

حي الريحان

 مسكن حي الريحان208حي 

حي الريحان

              العنــــــــــــــوان                   
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاط البلدية
الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

رشيد تينيتة

شارع الدكتور بيت بوفاريك 18يقوبان حكيم 

مدور سمير

محمد رافع سطنبولي 

غنة احمد

محمد شعبان 

بن حرز هللا نور الدين

محمد كروش 

شارع الفدائيين بوفاريك 51عبد الكريم احدادان 

محمد يحي 

عبد الكريم زريق

وابل عالل 

شيشوب خالد

سعودي يوسف 

ديافي مليك 

 بوفاريك07شارع س ي اسماعيل رقم بومنير عبد الكريم

شابة محمد لخضر 

بوكاري ابراهيم 

مرقوق عادل 

أمالو طاهر

لزغد عبد الرشد

كمال رايس 

حمزة لعوار 

محمد ملين عطش ي 

زطياي عبد الرشد 

مزيان أمينة 

تبايبة عبد القادر 

شارع محموس قدور بوفاريكفاطمة زامي 

سفيان طالب 

منير حيلي 

بلقاسم مخطاري

رابح بن امفار

عائشة احمد 

شارع الاخوة عليلي عمارة أ بوفاريك 13بريبر الياس 

عمر شعبان 

يحوبة توفيق 
 فيال عدالة السالم على واجهة شارع عليلي20بعيو توفيق 

الحبيب كوزيفة 

رشيد زكراوي 

علياني رفيق محمد رضا 

 مسكن اقامة شمالل رشيد بوفاريك127حي  سليماني نبيل

مداومة يومي عيد ألاضحى

 بوفاريك02شارع موحوس قدور رقم 

شارع الدكتوربيت بوفاريك

 بوفاريك05 مسكن اقامة شمالل رشيد عمارة رقم 127حي 

 بوفاريك16شارع الدكتوربيت 

بلدية بوفاريك    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

 بوفاريك01شارع إلاخوة عليلي رقم 

 بوفاريك45على واجهة شرشالي بوعالم رقم 

 بوفاريك55طريق زيدان محمد رقم 

مخابز

 بوفاريك15شارع أحمد بوقرة رقم 

شارع مناد محمد بوفاريك

 بوفاريك25شارع العرفي محمد رقم 

 محمد بوفاريك63شارع مناد محمد رقم 

نهد الفدائيين بوفاريك 74

شارع شالي بوعالم بوفاريك 14

بوفاريك

مطاعم

شارع سويداني بوجمعة بوفاريك

ساحة أول نوفمبر بوفاريك 02

 07الجهة الغربية بوفاريك عمارة رقم 

 الطابق ألارض ي بوفاريك121الجهة الغربية بوفاريك عمارة س رقم 

طريق البليدة بوفاريك 

 محل أ بوفاريك79شارع الاخوة عليلي رقم 

 بوفاريك49شارع الاخوة اعليلي أحمد رقم 

 بوفاريك 12شارع عليلي رقم 

. بوفاريك03 سكن اجتماعي تساهمي عمارة أ و محل رقم 40مشروع 

شارع زيدان بوفاريك51 

 بوفاريك51شارع زيدان محمد رقم 

شارع سويداني بوجمعة بوفاريك14 

شارع عليلي أحمد الطابق بوفاريك

شارع مختاري علي بوفاريك06

 شارع زيدان محمد الطابق ألارض ي بوفاريك38

شارع س ي بن يوسف  بوفاريك

ساحة الشيخ البدوي بوفاريك

شارع أحمد مالح بوفاريك

 بوفاريك08 محل رقم 09مالح أحمد 

شارع زيدان محمد بوفاريك 08

شارع زيدان محمد بوفاريك



 بوفاريك 70شارع مخطاري علي رقم بورقعة لخضر 

حواش حمزة 

مكرطاري محمد 

دوري محمد 

رزيقة حزي

نهج مناد محمد بوفاريك 43هناوي احمد 

شارف الخميس 

حباشة مصطفى 

حواش أحمد

قادري محمد

رابح رمضان 

عرايجي حمود 

الفرطاس محمد 

 بوطبال مصطفى

بن خالد إسماعيل 

العرفي طارق

بلكبير عزيز 

بلعشبي علي 

عايد محفوظ 

محمد امين ذويب 

ارحاب رشيد  

شريفي الحسين 

سباطة خالد 

لغاني رشيد 

حنان بالل 

ربيعة عوان 

حتون توفيق 

بوبكر رقاس 

الزلي حامد 

موس ى بوداود 

عيش زوبير 

هند عوالي 

زوحني محمد 

لهاشمي معراس 

بن أمغار جمال 

محمد امين عالل 

ابراهيم تليحين 

هاروني محمد 

شايبي ريمة 

زيدورخيزة 

شعلول علي 

سوان بدر الدين 

كربوش فارس 
حنون توفيق 

صحرواي عمر 

رواني ياسين 

طارق حمالوي 

كالحو محمد 

بوشارب محمد 

بلحوسين علي 

شورار سفيان 

بن طرات محمد رضا 

مصعب عون 

حميد طوطاوي 

بن حالم اسماعيل 

محمد الهواري 

بنو مشيارة حسين 

موارد الوزري 

مداومة يومي عيد ألاضحى بوفاريك

شارع سويداني بوجمعة  بوفاريك

 بوفاريك17 رقم 28 مسكن عمارة 400حي 

شار الدكتور بيت رقم بوفاريك

 بوفاريك02 مقابل امللعب رقم 06 مسكن ع 400حي 

 دكتور بيت بوفاريك47شارع بنان محمد على حافة الطريق الريفي رقم 

 بوفاريك05 رقم 01 مسكن عمارة س 80حي 

شارع مناد محمد بوفاريك 01

شارع مناد محمد بوفاريك 71

 بوفاريك81شارع مناد محمد رقم 

شارع الاخوة رطال بوفاريك

حي بلوش سابقا حي قريط بوفاريك

شارع الدكتور بيت بوفاريك

 بوفاريك81شارع مناد محمد رقم 
شارع مناد محمد بوفاريك 25

حي ديار البستان بوفاريك 04

شارع ديار البستان بوفاريك

 محل ب بوفاريك51 قسم 15الحي التقدمي مجوعة ملكية 

نهج بوقرة بوفاريك 01

 بوفاريك01 محل رقم 28شارع الاخوة بوزة رقم 

املركز التجاري حي بلوش بوفاريك

 بوفاريك02 حي الوزري رقم 01شارع رقم 

 بوفاريك39شارع الاخوة عليلي رقم 

شارع عليلي احمد بوفاريك

شارع عليلي احمد بوفاريك

شارع الاخوة صافطة بوفاريك 23

 بوفاريك06 عمارة أ محل رقم 04حي الغرس رمضان رقم 

مواد غذائية عامة

شارع الدكتور بيت

شارع العقيد بوقارة بوفاريك 22

نهج مختاري علي بوفاريك 12

شارع بوختاش ي بوفاريك

شارع عديم اللقب بوفاريك 23

حي بوفاريك

34شارع الاخوة حمادوش رقم 

شارع عديم اللقب عبد الرحمان بوفاريك 02

 بوفاريك27 قسم 50تجزئة بوختاش ي مج مل رقم 

 بوفاريك05حي بوختاش ي رقم 

 بوفاريك43شارع عديم اللقب رقم 

 عمارة أ الطابق الارض ي بوفاريك27شارع الاخوة رطال رقم 

شارع مناد محمد بوفلريك 25

 بوفاريك03شارع مناد محمد رقم 

شارع مامو أحمد بوفاريك 19

شارع س ي بن يوسف بوفاريك

 شارع س ي بن يوسف بوفاريك02رقم 

شارع س ي بن يوسف بوفاريك 04

مقاهي

شارع سويداني بوجمعة بوفاريك

شارع زيدان محمد بوفاريك

 بوفاريك58شارع زيدان محمد رقم 

شارع الاخوة حمادوش بوفاريك

 شارع الفدائيين بوفاريك42رقم 

 بوفاريك100شارع مناد رقم 

شارع زيدان محمد بوفاريك

 بوفاريك28شارع زهرة العيد رقم 

 بوفاريك23شارع شعبان أحمد رقم 

ساحة الشهداء بوفاريك

ساحة الشهداء بوفاريك

شارع شعبان محمد بوفاريك



حني رابح 

شندلي كمال 

مرجي مراد 

رابح رشيد 

مناصري حنيفة 

اسماعيل نقاش 

بن امغار فرحات 

بوديب محمد 

طوبال محمد توفيق سوبيرات

حساني ابراهيم 

أمحمد سعيدون 

علوش سليمان  

حمود بوربيعة 

بوجمعة يحوي 

وزين جلول 

الطيب زحاني 

عمارة حسين 

الطيب العمري 

محادي فضيل 

شوشان محمد 

مزيود النذير 

بزاوية عبد اللطيف 

رابح بن عباس فريد 

شريفي عبد هللا 

زروق عبد الكريم 

البحري غزال 

عبد اللطيف مصايدي 

خنانيق أحمد 

عبد السميع العيموش 

مصايدي بلقاسم 

نور الدين زيتوني 

عالب زين الدين 

زيتوني العربي 

بلقاسمي أحمد 

بلقاسمي الحاج 

رمضان شارفي 

عبد الرزاق عباس 

لعرابي عبد القادر 

سعيد رمضان 

سعيد عثمان 

بلعزمقي محمد 

بروبي مصطفى 

قويدر علوش 

وعلي محمد 

.مصطفى عثماني 

محمد حرار 

طيب سليمان حمود 

ش ذ م م شركة عيسات للخضر والفواكه

نور الدين رنيو 

طيب سليمان احمد 

يعقوب بوشلوش 

. بوفاريك 113سوق الجملة رقم 

 بوفاريك01سوق الجملة موقع رقم 

 بوفاريك19سوق الجملة مربع رقم 

مداومة يومي عيد ألاضحى

. بوفاريك 02سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 04سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 06سوق الجملة موقع رقم 

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

 بوفاريك47سوق الجملة موقع

 بوفاريك85سوق الجملة موقع 

 بوفاريك85سوق الجملة موقع 

 بوفاريك86سوق الجملة موقع 

 بوفاريك87سوق الجملة موقع 

 .87سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .87سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .84سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .89سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .82سوق الجملة بوفاريك رقم 

 بوفاريك88سوق الجملة موقع 

 بوفاريك90سوق الجملة موقع 

بوفاريك

.سوق الجملة بوفاريك 

 بوفاريك 03سوق الجملة مربع 

. بوفاريك 07سوق الجملة مربع

. بوفاريك 21سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 20 سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 118سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 118سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 168سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 01سوق الجملة مربع 

. بوفاريك 109سوق الجملة موقع 

 .81سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .80سوق الجملة بوفاريك رقم 

. بوفاريك 111سوق الجملة موقع 

 مسكن ترقوي طريق الجزائر بوفاريك320مشروع 

وكيل تاجر خضر

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

. بوفاريك 112،113سوق الجملة رقم 

 بوفاريك89سوق الجملة موقع 

مواد غذائية عامة

شارع الدكتور بيت بوفاريك 22

 بوفاريك01حي امللعب عمارة 

حي البلطان الصغير بوفاريك

 بوفاريك08تجزئة رقم 

 الناحية الغربية بوفاريك112الطريق الوالئي رقم 

22 رقم 3مسكن عمارة أ150و78حي 

شارع مناد محمد عمارة أ بوفاريك

حي معزيز حسين بوفاريك



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   
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تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

مسو محمد

متيب بوبكر

زريف عبد الكريم

عبد الرفيق موالك 

مهدية سعدي 

يحياوي الهادي 

شبيلي فيصل 

داسة ياسين 

بوزناد نبيل

عالوي محمد 

رصا بوعالقة 

سفيان واكر 

 محمد وعواع 

ربيحة مهدي 

عيس ى بوقوفة 

نور الدين جعيل 

قويدر عبدلي  

إبراهيم عاشور 

عبد املومن مسلوب 

بن سيحلي اعمر مركز خدام

عمر فضيلي 

رابح عثماني 

محمد بلكاس 

محمد مخيس ي 

كمال ثلجون 

هادف رابح 

بوعمرة عبد العزيز 

جديد بحياوي 

وزاني عبد القادر 

حمزة شعبان شاوش 

عالني عبد النور 

عصماني علي 

احمد سيد 

نادر فايزة ش تضامنمحطة خدمات

نادر فايزة ش تضامنمقهى

يلخسريب خليلسوبيرات

عز الدين خليفي

رامي محمد

مركز الشبلي محل الطابق ألارض ي الشبلي

مخبزة

 الطابق الارض ي الشبلي48مج رقم 

 الشبلي72حصة رقم 

بلدية الشبلي    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

 الشبلي119مركز خدام رقم 

مركز خدام الشبلي

شارع املركزي الشبلي

مداومة عيد ألاضحىالشبلي

مطاعم

 الشبلي04 قسم 91مركز خدام القطعة رقم 

طريق بوينان الشبلي

 الشبلي101عمارة أ الطابق ألارض ي رقم 

شارع كروش عيس ى الشبلي

 16 قسم 13شارع كروش عيس ى مج رفم 

شارع عماري سعيد الطابق ألارض ي الشبلي

 الشبلي17 مسكن قسم 170مشروع 

مركز خدام

11مركز الشبلي رقم 

مركز الشيلي

تجزئة بوزار

05تجزئة الاخوة بوزار رقم 

شارع العماري سعيد

مركز الشبلي

خضر وفواكه

 مسكن الشبلي170مشروع 

57لشارع الرئيس ي عمارة ا رقم 

 عماري سعيد 01

مركز خدام 27

27 رقم 21 مسكن عمارة450حي 

مركز خدام

مركز خدام

مركز الشبيل

قصابة
 الشارع الرئيس ي

 مسكن170مشروع 

مواد غذائية عامة

22مركز الشيبلي رقم 

مركز خدام 

مركز خدام 

01املخرج الشرقي رقم 

الشارع الرئيس ي

19 مسكن عمارة 450حي 

53مخطط التجزئة رقم  04

شارع عماري سعيد 
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بن كيني رابح

عاشور فاطمة الزهراء

بوجمعة قبايلي 

عبد الستار سحيون 

حمزة رابطي 

سمير لعبودي  

بوطبال مصطفى

الفرطاس محمد

عرايجي حمود

قادري محمد

رابح رمضان

مراد عاشور 

بوعالم غزالي 

بغة جمال

محطة زهرةمحطة الخدمات

بالل بوشيش 

الطيب شتوان 

خالد موسوني 

عبد الرزاق إسماعيل 

بوطبال عثمان 

بوقرعة موس ى 

مزيان بالل 

حوال حمزة 

طوبال فتيحة 

علي مومو

محمد برداوي 

قالليب سفيان 

إسماعيل زوطال 

جغبوب خداوج 

زرمان نصر الدين 

شتوان مليكة 

خالد موسوني 

قاضي فتيحة 

أيت الجودي محمد 

عبد القادر فافيلي 

زهرة مراد 

عويشة حسين 

لعربي رامل 

بن لطرش مراد 

عويشة اعمر 

مطاعم

 بوعينان05شارع عيموش عياش رقم 

شارع رابطي أحمد بوعينان

 بوينان15 قسم 110شارع زهرة العيد م ج 

بلدية  بوعينان    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

شارع حميدة محمد  بوينان

شارع حميدة محمد بوينان

مخبزة

29شارع تماعوشت عياش ط و 

األضحى عيد يومي مداومةبوينان

قصابة

50مجموعة ملكية رقم 

 شارع سوان عمر 02

 شارع حميدة محمد06رقم 

مقاهي

شارع  شعبان محمد 

ساحة الشهداء

ساحة الشهداء

28شارع زهرة العيد رقم 

13شارع شعبان أحمد رقم 

خضر وفواكه

02شارع رابطي رقم 

19شارع حميدة احمد رقم 

شارع حميدة احمد

شارع شعالن امحمد

شارع زهرة العيد

مواد غذائية عامة

حي الشريعة

مركز مالحة

شارع زهرة العيد

حي الحساينية

مركز الحساينية

شارع شتوان اعمر

شارع زواوي عبد القادر

شارع رابح علي

نهج رابطي أحمد

حي الشريعة

طريق الشريعة 13

شارع حميدة احمد

شارع حميدة محمد

مركز عمروسة

31مركز مالحة رقم 

مركز مالحة

طريق الشريعة

مركز الحساينيةبوعينان

نهج حميدة محمد

حي الشريعة
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

فاروق الفضيل

عباس بوحجار

محمد بوقلماني

قبي الطاهر

عالق محمد

زواهرة بوعالم

قبي فيصل 

ياسين عثمان 

بلعيفة  احمد

خدير جالل

املقداد محمد

بولباني فاتح

برقموش محفوظ 

جدة رمضان

دالش ي احمد

حمو مصطفى  

شراطي كريم

بونوارة احمد

موس ى حسين

بوفاسة محمد

بوغالف جمال  

حمودة مرزاق

غربي منور

رحموني رمضان

بطاش رضا

جمال بكاي
مقالتي رابح

تليجاني محمد

شامة املاحي

عبد القادر حمدود

حمدود محمد

بالش محمد امين

عبد الحليم بوالباني

عبد الحكيم الشيخ

سليمة دغمان

املقداد عبد الرحمان

عبد الحفيظ ميدون

عبد القادر بوغالف

مسعودي عز الدين

اومدي محمد امين

شعوة حسين

فراش  أحمد

عثمان سيد احمد

ايت مهدي الطاهر

بن بو عبد هللا عبد الرزاق

لغلوغ عادل

عزاز سعيد

مولود  عبد القادر

بلدية بوقرة    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

بوقرة الجزائر طريق

 بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي تجزئة

االربعاء طريق قطعة 138  تجزئة 66

مداومة يومي عيد ألاضحى

بوقرة اللوزات شارع 14

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة االربعاء طريق 115

بوقرة 01 محل بوقرة الى بوينان من 29 رقم الوطني لطريق

بوقرة الجزائر طريق

مخبزة

111 رقم البليدة طريق

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة اللوزات حي

االربعاء طريق 39 رقم قطعة 138 حي

سريع اطعام

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة اوسرير شارع 28

بوقرة والفواكه للخضر الجملة سوق

بوقرة والفواكه للخضر الجملة سوق

بوقرة والفواكه للخضر الجملة سوق

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

محمد اوسرير شارع 

بوقرة والفواكه للخضر الجملة سوق

بوقرة والفواكه للخضر الجملة سوق

بوقرة والفواكه للخضر الجملة سوق

بوقرة االربعاء طريق 05 رقم

مقهى

بوقرة محمد اوسرير شارع

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة الزاوش غابة

بوقرة ج محل البليدة طريق

بوقرة البليدة طريق47

بوقرة 04 رقم البليدة طريق

البليدة طريق 01 رقم

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة االربعاء طريق قطعة 139 التجزئة حي

بوقرة لالربعاء المتجه الطريق شمال مسكن 420 حي قبالة

االربعاء طريق

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

بوقرة 55 رقم الجزائر طريق

بوقرة الجزائر طريق

 بوقرة 03 رقم محل الجزائر  طريق قريشي الشهيد ارع

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة القديم الملعب حي

االربعاء طريق

االربعاء طريق

بوقرة

عامة تغذية



لعبودي نور الدين

بن خوية سفيان

سليماني كمال

بلحمدي عز الدين

بورنان عمر

قفقاف مراد

زروالي عبد الحكيم

سعيد محمد

عمر فريحة

مزيان نبيل

حميان محرز

مراد شنوفي

حميان امين

حميان سفيان

حواء عز الدين

بوغانم يوسف

هواري محمد كمال

لواليش جمال

ش ذ م م املنار بلعمري محمد

القادر عبد مزوز

سعدي رشيد

الواضح رابح

مصطفى تليجاني

عمر صكوشي

رابح بهوني

ربيعة سعيداني

منور العيدي

طيلب محمد

احمد غزالي

عثمان احمد

الرحمان عبد زروق

الفادر عبد بورابعة

 شريف قدور جمال

 محمد رمضاني

 تواليت احمد

موسى عياش

القادر عبد حتوم

زكرياء اسماعيل

الدين عز حميان

محمد صينوسي

محمد شريفي

بوزيان محمد

كمال لعربي

زبيري عماري

رمضان بوزيان

الكريم عبد رباحي

رشيد كيهيان

حكيم لوزري

امحمد عالل

جياللي قفقاف

اسماعيل فراش

الوناس قورمة

بوقرة 101   مربع الجملة سوقموسى الوالي

جمال بوالباني

الرحمان عبد حجاز

الدين عز هندل

بوقرة 75 رقم محمد اوسرير شارع

موسى وسيدي بوقرة بين الوالئى الطريق واجهة على بوقرة ركز

بوقرة 08 رقم حمينة شارع

بوقرة الجزائر كريق 35 رقم

بوقرة محمد اوسرير شارع

بوقرة محمد اوسرير شارع 69

قصابة

بوقرة 91 رقم االربعاء طريق

بوقرة ا محل االربعاء طريق

بوقرة االربعاء طريق01

بوقرة 01 محل 14 رقم الملعب حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة اللوزات حي

بوقرة 21 رقم البليدة طريق

بوقرة البساتين حي01

بوقرة البليدة طريق

بوقرة الباردة عين حي

141رقم

بوقرة 302/303 مربع الجملة سوق

بوقرة 113 مربع الجملة سوق

بوقرة 299 و 298 مربع الجملة سوق

بوقرة 315و314   مربع الجملة سوق

بوقرة  257  مربع الجملة سوق

بوقرة  261  مربع الجملة سوق

بوقرة   260 مربع الجملة سوق

بوقرة   262 مربع الجملة سوق

بوقرة 130/129 مربع الجملة سوق

بوقرة 295 مربع الجملة سوق

بوقرة 209 مربع الجملة سوق

234/235 مربع الجملة سوق

بوقرة 91و90   مربع الجملة سوق

بوقرة 79   مربع الجملة سوق

بوقرة  246/247  مربع الجملة سوق

بوقرة  255/256  مربع الجملة سوق

بوقرة  287  مربع الجملة سوق

بوقرة 282   مربع الجملة سوق

بوقرة  196  مربع الجملة سوق

بوقرة  193  مربع الجملة سوق

بوقرة  65  مربع الجملة سوق

بوقرة   الفواكه و للخصر الجملة سوق

بوقرة  80  مربع الجملة سوق

بوقرة106مربع الجملة سوق

بوقرة 104   مربع الجملة سوق

بوقرة  107  مربع الجملة سوق

الخدمات

بوقرة خالد االمير شارع

بوقرة حمود بوغالف شارع

الجزائر طريق

بوقرة 294 مربع

112رقم

111رقمم

122/123رقم

126/127

135رقم

145رقم

116 رقم

124/125رقم

مداومة يومي عيد ألاضحى

تغذية عامة

بوقرة

وكيل تاجر خضر وفواكه



سليمان عالل

مسعود رماعي

الكريم عبد بوخالفة

دحان اوكريف

مصطفى طالبي

حاج ولباني

القادر عبد تنقالي

سفيان مطمور

احمد شيخ

 لخضر بوبكر

امين بوالباني

القادر عبد حمدود

مصطفى شراطي

حسان زباير

يوسف تنقالي

الحاج ربيع دحمان

ابراهيم بلحوس

علي مزيان بن

يعقوب بن يوسف

حسين سحنون

 ابراهيم حيواز

 موسى عياش

 الرزاق عبد خوذري

محفوظ القنيعي

فاروق فراش

 بناصر جياللي

 مصطفى عبداني

 نوار بوقرنين

 جدة محمد

 احمد قسام

 عالل موسى

لباد عياش

الدين شمس براهيمي

 احمد بوقلماني

محمد زيان

علي طراد

ختال محمد

عبيد مباركة

مباركة رشيد

الدين محي رشيد

عياش بوعيشة

شراطي محفوظ

بوقلماني العزيز عبد

بلعزوقي محمد

عتيقة بورنان

كمال يطو

محمد دحو

سفيان حراث

الحسين شريف

محمد تنقالي

مرزاق عماري

 كمال لعريبي

سيدعلي وحسي

بوقرة 143 مربع الجملة سوق

بوقرة 30 مربع الجملة سوق

بوقرة 68 مربع الجملة سوق

بوقرة 189 مربع الجملة سوق

بوقرة 173 مربع الجملة سوق

بوقرة 78 مربع الجملة سوق

بوقرة 64 مربع الجملة سوق

بوقرة 233 مربع الجملة سوق

بوقرة 64 مربع الجملة سوق

بوقرة  الجملة سوق

بوقرة  103و102  مربع الجملة سوق

بوقرة 129 مربع الجملة سوق

بوقرة242 مربع الجملة سوق

بوقرة 258 مربع الجملة سوق

بوقرة 239 مربع الجملة سوق

بوقرة  285  مربع الجملة سوق

بوقرة 201 مربع الجملة سوق

بوقرة 204  مربع الجملة سوق

بوقرة 205 مربع الجملة سوق

بوقرة 2017 مربع الجملة سوق

بوقرة 2016 مربع الجملة سوق

بوقرة 19 مربع الجملة سوق

بوقرة 67 مربع الجملة سوق

178 مربع الجملة سوق

234/235 مربع الجملة سوق

بوقرة 259 مربع الجملة سوق

بوقرة 238 مربع الجملة سوق

بوقرة  63  مربع الجملة سوق

61 رقم

179/180 رقم

بوقرة 13 مربع الجملة سوق

بوقرة   12 مربع الجملة سوق

بوقرة  78  مربع الجملة سوق

بوقرة 2011 مربع الجملة سوق

57 مربع الجملة سوق

56 رقم

55 وكيل

60 رقم

مداومة يومي عيد ألاضحى

بوقرة  191/192  مربع الجملة سوق

وكيل تاجر خضر وفواكه بوقرة

بوقرة 49   مربع الجملة سوق

بوقرة  47/48  مربع الجملة سوق

بوقرة  44  مربع الجملة سوق

بوقرة  199  مربع الجملة سوق

بوقرة 195/196  مربع الجملة سوق

بوقرة  62  مربع الجملة سوق

بوقرة  58  مربع الجملة سوق

بوقرة  46  مربع الجملة سوق

بوقرة  54  مربع الجملة سوق

بوقرة  50  مربع الجملة سوق

بوقرة  75  مربع الجملة سوق

بوقرة 74   مربع الجملة سوق

بوقرة  72  مربع الجملة سوق

بوقرة  64  مربع الجملة سوق
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حسين جالخ البيضاء
 الزهرة مخبزة تضامن ش

االربعاء بللعوادي حيعلي مجبر

االربعاء 140 رقم المقراني الشيخ شارعفتحي حميدوش

االربعاء 108 محل حي لكحل شارع بشيري بلحاج

االربعاء  المقراني الشيخ شارعبولعراس الرزاق عبد

االربعاء01 رقم المقراني الشيخ شارعكلثوم شفاعي

االربعاء الفحص شارعبوزرنون الدين حسام

حسان الرزاق  عبد عادل العين كحل

لوسف اسماعيل

رشيد خويدر

اسماعين تشوك

حورية عميش

االربعاء 05رقم رحني حيزيان بن فؤاد

جايب سمير

عمر شعالة شارع 22 عمر شاوش  

امحمد عصماني

امين محمد رحني

موسى وطاسو

كبير بالل

سمير جايب

الرحمن عبد جعفري

بالل سعيود

شريف عثمان

االربعاء 01 رقم القادر عبد االمير شارع ميت رحمة م م ذ ش

مصطفى بكير

لخضر العياشي

فؤاد بكير

حرزالوي باية

علي بكير

الرحمان عبد غربي

لحسن حمالوي بن

يوسف سعيد

 مسعود مباركي

عمار وشريف

العيد اقنيني

 رابح اعراب

دحمان شعنان

شريفة رامي

االربعاء بوقرة العقيد شارع34

االربعاء 177رقم بلعوادي حي

مخبزة

الاربعاء

بلدية الاربعاء    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

االربعاء محمد كبير شارع

محمد جعدي شارع

بوقرة العقيد شارع33

03رقم03 عمارةا علي منصور حي


02 محل  صحراوي االخوة شارع

االربعاء االرضي الطابق




االربعاء الفحص شارع



االربعاء بوفري شارع18

االربعاء تساهمي مسكن 150 حي 

االربعاء 02 رقم المازونية حي

االربعاء 02 محل صحراوي االخوة شارع

االربعاء 39 رقم بوقرة طريق

االربعاء محمد كبير شارع

االربعاء بوقرة شارع




االربعاء 26 محل02B ع ت ا مسكن 150 مشروع



االربعاء 27 رقم 02 ب ع ت مسكن150 حي

االربعاء صحراوي االخوة شارع

االربعاء 76 رقم يوسف شريف شارع

االربعاء عمر شعالة شارع 01 محل




االربعاء 17 رقم ا  ع مسكن100 حي




االربعاء تساهمي مسكن 150 حي




االربعاء ت مسكن150 حي



االربعاء محمد كبير شارع

االربعاء محمد كبير شارع




محمد كبير شارع20

االربعاء محمد كبير شارع

االربعاء عمر شعالة شارع02

االربعاء زهار شريف شارع و عمر شعالة شارع زاوية

مداومة يومي عيد ألاضحى

اطعام سريع

قصابة

مقهى



غربي  الرحمان عبد

عزيز بونمري

نبيل فار

محمد كركار

موسى وطاسو

االربعاء عمر شعالة شارعالدين نور بوطلبة

كمال عاصب

كركار محمد

 ايوب رضا

كمال شنوفي

الطاهر زروقي

نعماوي امين

عمر عمروش

سيدعلي زروقي

يعقوب رحالي

جياللي حمزة

الحميد عبد براهمي

محمد عثمان

احمد درارني

حمودة الكريم عبد

سفيان رميلي

سعيد عزاز

حسان برجة

 حميد شامبي

مصطفى العمراني

مروان هللا عبد

 الحميد عبد سالمة

 هشام تكراطي

زهيدة هللا بوعبد

لزريف براهيم

رابح زروقي

 الهاني المالل

شعبان تبان

محمد مبروك

 ابراهيم كبوش

علي اسامير

علي سيد الكشبور

بكوش بالل

كمال عميروش

 ابراهيم عميروش

الطاهر سفاقسي

متيجة ريلي م م ذ ش

حميد زوادين

 بيبي خدمات محطة

االربعاء 28 رقم31 ع

االربعاء محمد لكحل شارع



االربعاء محمد محمودي شارع



االربعاء 10 رقم محل د قطعة مهدي سبيحي حي

االربعاء  14 محل2A ع ت ا  مسكن250حي

االربعاء لخضر العقيد شارع 02

االربعاء 10 محل 05 قطعة مهدي سبيحي حي

االربعاء 02 رقم محل  بوقرة طريق

االربعاء صحراوي االخوة حي

االربعاء 01 مدخل  عليش حي 02

االربعاء بوعالم دوكالي شارع

االربعاء صحراوي االخوة شارع 27

االربعاء زهار شريف الدكتور شارع

االربعاء زهار شريف الدكتور شارع

االربعاء المقراني شيخ شارع

االربعاء زهار شريف شارع

االربعاء بوقرة العقيد شارع 16

االربعاء بوقرة شارع 37

االربعاء بوقرة العقيد شارع

االربعاء 29 رقم الوطني الطريق

االربعاء اعمر شعالة شارع

االربعاء اعمر شعالة شارع

االربعاء اعمر شعالة شارع 48

االربعاء الفحص شارع

االربعاء محمد كبير شارع

محمد كبير شارع84

االربعاء عمر شعالة شارع

االربعاء الفحص شارع

الفحص 71 حي

11D عمارة مسكن 1270-520 حي

تابالط نهج 08 رقم الوطني الطريق

االربعاء الفحص شارع

المقراني الشيخ شارع

الفحص حي

االربعاء الفحص شارع

مداومة يومي عيد ألاضحىالاربعاء

االربعاء براقي طريق

تغذية عامة

محطة الخدمات

الهادي درف شارع

عليش االخوة شارع

محمد كبير شارع63

االربعاء تابالط طريق

صحراوي االخوة شارع 13  

القادر عبد االمير شارع 25

الفحص حي



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

عيس ي محمد

شريفي حسين

مداني جربوعة

عباس ي محمد

علواش حفيظ

شعنان توفيق

وابل يحيى

جربوعة عادل

مغربي علي

كليل عادل

لعوفي يحيى

بوقجمارة زكريا

مرابط رضا

مادي عبد الرؤوف

ابراهيم شمالل

بوتولة محمد

بروان محمد

بوزيان احمد

اوشريف امحمد

واضح رشيد

مرزوقي محمد

ذرعي سيد احمد

عمروش سماعين

زيطاي بالل

زموري عبد الكريم

ساملة نور الدين

شعبان احسن

سعيداني عالل

بكير عبد القادر

مزاح فاروق

ذياب علي

بورابعة احمد

دنان نور الدين

قونان رابح

سليماني عبد الرزاق

حي سيدي حماد مفتاح

حي برقوق مفتاح

حي علي بن شعبان مفتاح

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

شارع الاخوة عيادي مفتاح 02

 مفتاح29حي البرقوق طريق الوطني رقم 

 نهج فنيش احمد13رقم 

بلدية مفتاح    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

شارع الاخوة عيادي طريق املستشفى مفتاح

نهج صاف صادق مفتاح

األضحى عيد يومي مداومة

مفتاح04شارع نفراجي بلقاسم محل رقم 

 مفتاح01 رقم 04 مسكن ع 500حي 

10 مسكن محل 500حي 

شارع مزوان علي

شارع فنيش احمد مفتاح

24 مسكن محل 500حي 

شارع نفراجي بلقاسم

شارع كوريفة رابح

02شارع كوريفة  رابحرقم 

طريق الكاليتوس مفتاح

شارع مزوان علي مفتاح

شارع رسولي محمد مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

65 رقم 07 مسكن ع 500حي 

 مفتاح01 ديسمبر رقم  11حي 

املخرج الغربي مفتاح

حي النصر مفتاح

شارع الاخوة عبادي مفتاح 01

 مفتاح04علي واجهة نهج الاخوة عيادي رقم 

مفتاح

 مسكن500حي 

02/03 رقم 01 مسكن ع ب 500حي 

شارع فنيش احمد مفتاح

 شارع فنيش احمد09رقم 

حي الترايكية

 شارع الاخوة عيادي مفتاح05رقم 

مخبزة

تغذية عامة



مجهد سعيدي

كاهية منير

بعيو عبد الجليل

بومكيك محمد

بن مبروك مختار

الياس مشري

حسام بن صافي

موحمو ياسين

رحمة ميت لالستيراد و التصدير

سناجقي محمد

شعنان رياض

فيجدور توفيق

بوتولة محمد

هيرواش جمال

موالحي حكيم

بن قويدر محمد

زيفة رابح

عماروش محمد

ش ذ م  و م  بيجي 

دومي نور الدين

الفول محمد

تركية عبد الغفورمحطة الخدمات

مقهى

قصابة

شارع باجي موس ى

امام السوق البلدي مفتاح

شارع كفيف احمد مفتاح

 مفتاح40حي برقوق رقم 

شارع كوريفة رابح  مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

شارع فنيش احمد 53

مداومة يومي عيد ألاضحى

حي اوالد سعيد مفتاح

طريق الاربعاء

شارع فنيش احمد مفتاح

مغازة

 مسكن500حي 

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

شارع درعي عبد القادر

حي اوالد سعيد مفتاح

شارع مزوان علي مفتاح

03حي برقوق رقم 

حي برقوق مفتاح

 مفتاح09 مسكن محل 500حي 

مفتاح04شارع نفراجي بلقاسم قطعة رقم 

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح خضر وفواكه

اطعام سريع

مفتاح

شارع كوريفة رابح مفتاح
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

سرير سمير

مخاشن حسين

مراقة عبد الرفيق

عبد الوهاب جاري

حماني أسامة

حماني الصديق

ساس ي حورية 

مناصر سيد علي

قناز محمد

ابراهيم قادم

قصار ياسين 

محمد قطال 

سليم فليس ي 

فليس ي عبد النذير 

حسان قناز 

نذير زناتي 

قناز مرزاق 

محمد القاض ي 

لوزري عمر 

عمر قطال 

رمضاني كمال 

بوزيد محمد 

الياس حرات 

جمال حماني 

تفاحي حسان 

فتال محمود 

عبد الرحمان قناش 

خالد امير 

كناش محمد 

بلدية قرواو    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

شارع فتال عبد القادر محل أ

شارع الشهداء

شارع كريتلي مختار

مخابز

مداومة يومي عيد ألاضحى

نهج كريتلي مختار 18

312مج ملكية رقم 

01شارع الشهداء رقم 

نهج شعنان الطيب

01شارع كريتلي مختار رقم 

نهج قطال حسين قرواو

شارع قصار طيب قرواو

شارع قناز مصطفى قرواو

نهج سرير قويدر وبن عيس ى بلدية قرواو

نهج كريتلي مختار

شارع الشهداء

نهج قصار عمر قرواو

نهج سرير قويدر بن عيس ى قرواو

شارع الاخوة قصار قرواو

مركز قرواو 

مطاعم

مقاهي

مواد غذائية عامة

قرواو

شارع قريتلي مختار بلدية قرواو

نهج قصار عمر قرواو

شارع قصار عمر قرواو

 بلدية قرواو06مركز قرواو نهج ز رقم 

شارع سرير قويدر بن عيس ى بلدية قرواو

.شارع الشهداء قرواو

نهج سرير قويدر وبن عيس ى بلدية قرواو

شارع الاخوة سرير قرواو

.شارع الشهداء قرواو

نهج كريتلي مختار بلدية قرواو

نهج ف قرواو البليدة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

بشير بن احمد 

ارون منير

زواني خليدة

مسعود شقاط  

قرومي عادل 

قريش ي سمير 

بوعالم لوتيد

بدروني شمس الدين 

العيموش عبد الرحمان 

زحافني رابح 

لحرش علي 

وزان محمد مركز بهلي

أومدي جمال مركز بهلي

مولوح بالل 

اسين نالمية 

عمير سفيان 

العيموش عبد الرحمان  

ومسيد مرزاق 

نوال فنيش 

وهدي احمد 

خالد يخلف 

مواس ي فؤاد 

بوراس زوليخة مركز حلوية

بوساللم فؤاد مركز حلوية

رضوان هارون 

بلهادي إسماعيل 

نصر الدين مخوخ مركز حلوية

خليفاتي عابد مركز حلوية

دحماني مجيد مركز حلوية

عبد اللطيف الحباس 

يوسف محمد دحمان 

بوسعدموكري 

بوعلوانة احمد 

عبد العزيز يخلف  

يوسف حسيب 

رمزي بن قدور 

فاتح بوكرت 

علي ملاري  

زيتوني عبد العزيز محطة الخدمات

بلدية الصومعة    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

شارع عمير محفوظ  الصومعة

مخابز

مركز الصومعة

املخرج الشرقي ملدينة الصومعة

مطاعم

 ب الصومعة51شارع كريتلي مخطار رقم 

شارع كريتلي مخطار الصومعة 

 مسكن الطابق ألارض ي ع د الصومعة100مشروع 

شارع زميم علي الصومعة

مواد غذائية عامة

 مسكن865حي عدل 

مركز بهلي

مركز بهلي

مركز بهلي

مركز بهلي

11 مسكن عمارة 865حي 

مركز حلوية

حي الاخوة حميدة

 مسكن865حي عدل 

حي الاخوة حميدة

05 مسكن عمارة 865حي 

مركز بهلي

 مسكن عمارة أ100مشروع 

مركز حلوية

مركز حلوية

تعاونية الفتح

مركز حلوية

 ديسمبر حلوية11شارع 

مركز حلوية

مركز حلوية

مركز حلوية

مركز حلوية

 الصومعة34 قسم 01مركز حلوية مجموعة ملكية 

األضحى عيد يومي مداومةالصومعة

خضر وفواكه
 الطريق الوطني 29

04 مسكن عمارة 100حي 

قصابة

 مسكن865حي 

 مسكن865حي 

24حي مسكن تساهمي رقم 

29تعاونية الفتح ط و 

مركز حلوية

سوبيرات

11طريق فروخة رقم 

املخرج الشرقي
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

مداومة يومي عيد ألاضحىولد تركي رضوان

بلحمزي يوسف

ام جنيبة يحي

مركز بن حمدان  بن خليلشعبان نور الدين 

طالبي ناصر

غالب رفيق

مركز بن شعبان مقابل القطاع الصحي بن خليلقاسم سايح 

بوشامي رضوان 

يحيى سعد هللا 

بوطريق أحمد 

سماح صحراوي 

عبد الالوي زهير 

بوجنوية مهدي 

كشرود بالل 

شيبان محمد مليك 

سليم موزاوي 

أحمد ولد تركي 

رضوان شعبان 

ماضوي يوسف 

قرش ي مراد 

بوشامي رضوان 

يحيى سعد هللا 

بوطريق أحمد 

سماح صحراوي 

عبد الالوي زهير 

بوجنوية مهدي 

كشرود بالل 

شيبان محمد مليك 

سليم موزاوي 

أحمد ولد تركي 

رضوان شعبان 

ماضوي يوسف 

قرش ي مراد 

بوشامي رضوان 

يحيى سعد هللا 

بوطريق أحمد 

سماح صحراوي 

عبد الالوي زهير 

بوجنوية مهدي 

كشرود بالل 

شيبان محمد مليك 

سليم موزاوي 

أحمد ولد تركي 

رضوان شعبان 

ماضوي يوسف 

قرش ي مراد 

بلدية بن خليل    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

مركز بن شعبان بن خليل 

مركز بن شعبان 

مخابز

مركز بن خليل

حي عين عائشة مركز بن شعبان

مركز عين عائشة

بن خليل

بن شعبان

مركز عين عائشة 09

حي عين عائشة

مركز بن شعبان

مركز بن شعبان

مركز بن حمدان

عين عائشة

دوار بن شعبان

مركز بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

عين عائشة

بن شعبان

بن شعبان

عين عائشة

بن شعبان

مواد غذائية عامة

مركز عين عائشة 09

حي عين عائشة

مركز بن شعبان

مركز بن شعبان

مركز بن حمدان

عين عائشة

دوار بن شعبان

مركز بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

عين عائشة

عين عائشة

دوار بن شعبان

مركز بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

مركز عين عائشة 09

حي عين عائشة

مركز بن شعبان

مركز بن شعبان

مركز بن حمدان



بوشامي رضوان 

يحيى سعد هللا 

بوطريق أحمد 

سماح صحراوي 

عبد الالوي زهير 

بوجنوية مهدي 

كشرود بالل 

شيبان محمد مليك 

سليم موزاوي 

أحمد ولد تركي 

رضوان شعبان 

ماضوي يوسف 

قرش ي مراد 

مداومة يومي عيد ألاضحىبن خليل مواد غذائية عامة

مركز عين عائشة 09

حي عين عائشة

مركز بن شعبان

مركز بن شعبان

مركز بن حمدان

عين عائشة

دوار بن شعبان

مركز بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

بن شعبان

عين عائشة

بن شعبان



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاط البلدية
الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

ولد يحي محمدخضر وفواكه

واظح لكحل

كمال حمود

طهراوي محمد

اوسرير مصطفى

جطو بالل

اوسرير حسين

عثمان عقبة

قبايلي احمد

اوشعبان علي

رحموني عزوز

فرحاوي بوعالم

جفال جلولقصابة

ماجن محمد امين

محمد بوثلجة

مروان تيخربيش

الياس قشنيطيمحطة الخدمات

بلدية أوالد سالمة    - 2018         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

حي الرميلي اوالد سالمة

بن خليل

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

 اوالد سالمة01طريق الاربعاء محل 

حي اوالد سالمة العليا

اوالد سالمة املركزية 

مقهى

اطعام سريع
مداومة يومي عيد ألاضحىبن خليل

مداومة يومي عيد ألاضحى

تغذية عامة

 اوالد سالمة01طريق الاربعاء محل 

حي الرميلي اوالد سالمة

اوالد سالمة السفلى


