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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

فوفا هدايات

بلحاف عبد الكريم

تفاحي سعاد

بن تركي رابح

مخلوفي فتيحة

ساحر احسان

ملياني هند مهدية

قنعي هشام

محند طيب ولد محمد

خالد دغبار

دريوش عبد النور

محمد يحي

فتحي بومالي

سعيد قبلي

سالل حمزة

بن شرشالي ابراهيم

م بوقايلة,م,ذ,و,ش,م

عزون عبد القادر

شكيب للوش ي

رؤوف قراح

ولد محمد محمود

بن غزالة سعيد

محمود كير

تشانتشان محمود

بوغراب توفيق

رحماني رياض

اكلي لوناس

تعاونية البدر

سمير بن زيتوني

وهيبة محمد الشريف

كوس ي احمد

علي بعوش

بن قرميط رياض

بن طهراوي الياس رياض

الصيادلة

شارع الاخوة بن عودة البليدة

 البليدة26حي بن بو العيد رقم 

 البليدة299حي بن مقدم رقم 

 فبراير زعبانة البليدة24حي 

شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة
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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 

حي نسرين زعبانة مقابل مستشفى فرنس فانون

مخبزة

 البليدة07نهج مكركب بن يوسف رقم 

شارع يوسفي البليدة

حي النخيل البليدة

 البليدة61شارع يوسفي عبد القادر رقم 

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة

شارع يوسفي عبد القادر  البليدة

الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بو العيد البليدة

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي رقم

 الطابق الارض ي البليدة01حي اومبرة رقم 

شارع بلقاسم الوزري البليدة04

 البليدة14شارع عمارة يوسف رقم 

 البليدة05 الطابق الارض ي غرب الرمول عبد العزيز رقم 11تجزئة 

شارع الشهداء البليدة14

 البليدة31تجزئة بلقاسم الوزري رقم 

ساحة الجزائر البليدة

  جوان كلوغلي سابقا17شارع 50 

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع العهد البليدة08

شارع العقيد عميروش البليدة12

شارع العقيد عميروش البليدة08

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

مداومة يومي عيد الفطر البليدة

شارع احمد مغربي البليدة

نهج كريتلي مختار البليدة

نهج عمارة يوسف البليدة



بلحاج ابو بكر

جريدي امحمد

ابو بكر الصديق يعوسن

بالل مشدوف

عطابة محمد امين

محمد عيشاوي

كساغلي مصطفى

اركون عبد الغني

بوحفنة أحمد

عبد الرحمان طراوري

يوسف قروجة

بوكريد الهاشمي

عادل حشاني

وحيد العيداني

حسين سالمي

قويدر يخلف

في محمد امين

نابيهة بوقلوش

اسعد خالد

خلفاوي طيب

وخام عمار

بوزيد اسماعيل

يوسف صعار

فروخي محمد

شعيب الشيكي

غداوية معمر

قاسمي عمر

فقير عبد القادر

هاتف فريد

جودي احمد الكبير

بن قاض ي الياس

علي عبد الصمد محمد 

حميدان يونس

تشيتح شيف

حسان كريم

امحمد الزروق الزغيمي

بوستة رضوان

تالي محمد

موالي سعيداني عبد الحليم

سوداني ربيع

دحماني علي

الحاج عبد هللا

بن عياش اسماعيل

بن عزوط محمد

شارع يوسفي عبد القادر

 البليدة24شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة21شارع يوسفي عبد القادر رقم 

05بالقرب من نهج يوسفي عبد القادر حي الجنينة طريق ب رقم 

 البليدة02تجزئة بوفريدي سيدي عبد القادر رقم 

تجزئة النخيل الطابق السفلي البليدة

 البليدة01حي بن مقدم رقم 

 البليدة07 جوان رقم 19حي

حي مخباط البليدة

 البليدة18حي املخباط رقم 

 البليدة17شارع يوسفي عبد القادر رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة

البليدة01شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 جوان البليدة19حي 01

 البليدة38 رقم 02 مسكن زعبانة  ب 110حي 

 البليدة26شارع اتيان ديني رقم 

شارع محفوظ مصطفى البليدة

اطعام سريع

حي بن بو العيد البليدة

 البليدة01 رقم 2حي بن بو العيد عمارة 

 البليدة03شارع الشهداء رقم 

شارع الشهداء البليدة

شارع الشهداء البليدة

 البليدة32شارع الشهداء ومكي نور الدين 

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة20 متر عمارة س رقم 20شارع محمد بوضياف نهج 

 البليدة06شارع محفوظ مصطفى رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة21شارع محمد بوضياف رقم 

 البليدة01شارع محمد بوضياف رقم 

شارع عمارة يوسف البليدة

عمارة يوسف البليدة17

 البليدة102شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة62شارع يوسفي عبد القادر رقم 

شارع الوئام وسط بن بو العيد البليدة

 البليدة11نهج بن باديس رقم 

شارع بن باديس البليدة13

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة

شارع عبد الرزاق البليدة16

 البليدة01نهج تكارلي عبد الرزاق الطابق الارض ي حصة رقم 

 البليدة14 رقم 2حي بن بو العيد عمارة أ

 البليدة03 رقم 03حي عبد املؤمن تجزئة 

حي احمد شاعو عمارة س الطابق الارض ي

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة

شارع دماجة نور الدين البليدة

 البليدة12نهج زدمية رشيد رقم 



سلطاني سعاد

ولد شعبان عبد الكريم

ايمن رمول

لكحل محمد

نزليز شفيق

بزاهية سالم

ركروك محمد رمزي

عبد الحميد بايد

وفاء طورش ي

لخضاري سفيان

عيد عبد الغني

بن عريسة سيد علي

قصيور حسان

بوزويجة حفيظة

بوشالغم حكيم

تغري عبد الحفيظ

مزهر نور الدين

صديق سيد علي

أفغول نوار

حضري محمد أمين

بن جابو أمين

رابحي خديجة

قاسيلي فوزي

بعداش عبد الحميد

تقي الدين بلحاج رابح

بوقرمان مروان

زهير لبان

شعبان عبد الكريم

محمد عبد الر ؤوف

تشيتشح شريف

كريكش ياسين

سالمي بلعيد

فضيلة قدرة

رضا الديب

بالل حاج هللا هجالة

محمد عبد الوهاب كرور

بسكري مصطفى

أحمد تاشتي

علي قاسم نور إلاسالم

يوسف صفار

قدور عكري

مختار روماني

زروق محمد

ماسكري نورية زوجة جبار

تجزئة بن مقدم محل ب البليدة

 البليدة19شارع بن بو العيد رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة12

 البليدة87حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة06حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة05 محل رقم 03تجزئة عبد املؤمن 01

طريق املطار زعبانة البليدة

 البليدة07 رقم 05 عمارة 680حي املوز 

 زعبانة120تجزئة املشتلة رقم 

 البليدة04 مسكن عمارة 180حي 

 البليدة05 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ رقم 14حي املوز 

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

شارع محفوظ مصطفى البليدة

 البليدة17 رقم 03 مسكن عمارة 200حي املشتلة 

 البليدة01شارع يوسفي طريق الزيتون رقم 

حي واد مفتاح البليدة91

حي املوز عمارة أ البليدة

 البليدة45حي مولود سيدي عبد القادر  رقم 

حي براكني رقم البليدة

 البليدة26 فيفري عمارة أ الطابق ألارض ي رقم 24حي 

حي البرتقال عمارة أ البليدة03

 الطابق ألارض ي البليدة09شارع زرارقة موس ى رقم 

 البليدة22حي علي عزي رقم 

 مركز زعبانة الطريق الوالئي البليدة143رقم

 البليدة37حي البرتقال عمارة أ رقم 

 البليدة02 فيفري عمارة أ الطابق ألارض ي رقم 24حي 

 البليدة158 قسم 97حي ابن باديس مجموعة ملكية 

 الطابق الارض ي البليدة04 رقم k مسكن وسط املدينة عمارة 130حي 

 البليدة01 جوان محل رقم 17نهج 

شارع براكني مصطفى البليدة15

 البليدة08نهج شعالل عبد الكريم رقم 

 البليدة48شارع زرارقة موس ى رقم 

شارع عيسات إدير البليدة07

 الطابق ألارض ي البليدة52 جوان رقم 17حي 

شارع زرارقة موس ى البليدة

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة04حي هاللي قدور رقم 

شارع شريف شالبي البليدة

 البليدة128حي مولود رقم 

حي البنفسج عمارة أ البليدة

شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة16

 البليدة33شارع اول جوان رقم 

 جوان البليدة17نهج 07

 البليدة04شارع العيش ي عبد هللا رقم 

مواد غذائية عامة مداومة يومي عيد الفطرالبليدة



طالب توفيق

سماعيل طراش ي

بن شلينة وهيبة

جوفلكيت بالل

محمد خليل محداش

فغول أحمد

دومة مريم

نصر الحق مقراني

حواس نبيل

خماش طه

عباس ي بن عيس ى

رحماني شعيب

إيبو عمار

لخضر مزيان

حرمة محمد

جيار جمال 

بن عالل مصطفى

قلومة فيصل

اسماعين مرحي

بوكقوية عتيقة

حسام الدين رؤوف منصوري

طيب سليمان محمد

مهدي عبد الحق

بوخالة كمال

ادير محمد ملين

تامدي مصطفى

كميل فاطمة

رجام محمد

رمضان رابح

براهيمي باي

بوغداوي محمد

عفروني بن يوسف

شومان رضا

بن سعياة حسين

مكركب ابران رابح

نسيمة اوالي

عمور احمد

سماعين حوبان

تشيشح محمد

رؤوف نفيسة

بردان نور الدين

بن كسيرات فضيل

بسام لخضر

عمران محمد

شارع يوسفي عبد القادر البليدة05

شارع محمد بوضياف البليدة11

البليدة72حي التقدمي عمارة س رقم 

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة

شارع شريف شالبي البليدة

 البليدة16نهج تكارلي عبد الرزاق رقم 

نهج بن باديس البليدة10

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة20

 البليدة108الطريق الوطني رقم 

 البليدة11شارع كريتلي مختار رقم 

 البليدة09 مسكن براكني رقم 540حي 

 البليدة25 رقم 09 مسكن عمارة100حي 

   البليدة04جوان طريق رقم 19

جوان نهج ج البليدة19حي 30

 البليدة29 جوان رقم 19حي

 البليدة13نهج يوسفي عبد القادر رقم 

شارع بن باديس البليدة02

حي اتيان ديني الدويرات املحل الاول البليدة

شارع يوسفي عبد القادر139

 البليدة1092شارع مكركب بن يوسف

 الطابق الارض ي البليدة08نهج بن بو العيد رقم 

 نهج ف زعبانة البليدة35رقم

حي بن دهيب زعبانة البليدة02

 عمارة أ الطابق ألارض ي البليدة37شارع العقيد عميروش رقم 

نهج يوسفي عبد القادر132 البليدة

 البليدة02حي بونعامة الجياللي رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة21

 البليدة05حي املوز عمارة أ و رقم 

شارع شعالل عبد الكريم البليدة

 البليدة03شارع خالد الباي حصة رقم 

حي بن بو العيد عمارة د البليدة

 وسط مدينة البليدة02 محل رقم 1 ع ف21 مسكن رقم 110حي 

 مسكن البليدة100حي زدري 

 البليدة04حي بن بو العيد رقم 

 مقابل إلاذاعة البليدة19حي بن بو العيد رقم 

 البليدة03 رقم 04 عمارة 36حي املوز رقم 

 زعبانة البليدة45حي النعيمي رقم 

 زعبانة البليدة04 مسكن محل رقم 45تجزئة النعيمي 

 زعبانة البليدة02تجزئة تلمساني رقم 

حي مصطفى بن بو العيد البليدة07

 البليدة17مركز بن بو العيد شارع س رقم 

1960 ديسمبر 11 البليدة طريق 66حي بن بو العيد رقم 

  البليدة06نهج بن بو العيد تعاونية ألامل رقم 

 الطابق ألارض ي البليدة03شارع بلقاسم الوزري محل رقم 18

مواد غذائية عامة

قصابة

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة



قبالل عمر

الرحماني مصطفى

عبد هللا الزروق الزغيمي

عواد نوبية

حركابي عبد املومن

عدة بايو

بوخيبار فايزة

مخباط عبد املجيد

بلحبيب محمد

شعامي محمد

بن عيس ى ديدابي

زريري عبد هللا

بطاطش محمد

قدوري رضا

منصوري مراد

محمد قارة

حسناوي جمال

بوهدير عبد القادر

مخباط محمد مولود

خضار بالل

قاسمي رابح

سحاب محمد ألامين

قمانة محمد

مباركي يوسف

قداح محمد

ولد محمد محمود

اسماعيل ابو شمالة

م نيوشوب بلوس,م,ذ,ش

عماري طيب

مزوني عبد القادر

اقنيني مراد

بداوي احمد

جعفر بن تومي

سداوي بالل

زروالة يحي

لجيسة فاطمة الزهراء

شريف بونصيار

سوكالي محمد

حكيم سبع

عمران عبد الحق

الجيسة عبد العزيز

لجيسة فاطمة الزهراء

قسيمي سليمة

بن علي محمد وعمر

نهج مكركب بن يوسف49 

 البليدة35نهج عمارة يوسف رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع عمارة يوسف البليدة

شارع العقيد عميروش البليدة04

ساحة زعبانة البليدة

 البليدة61شارع يوسفي ع ق رقم 

شارع يوسفي ع ق رقم الطابق ألارض ي البليدة

 البليدة07شارع العقيد عميروش رقم 

 جوان وشارع جمال لعروس ي البليدة17شارع 

 البليدة05 جوان باب 19حي 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة30

شارع يوسفي عبد القادر البليدة03

 البليدة01حي عبودي رقم 

 البليدة05 رقم 2حي بن بو العيد عمارة 

 البليدة62حي عبد املؤمن لخضر رقم 

 البليدة04 رقم 01 مسكن عمارة 100حي 

 جوان البليدة17شارع 

 البليدة49 جزء ملكية 98حي جيرانيوم شارع بلقاسم الوزري قسم

شارع أول نوفمبر البليدة

شارع شريف شالبي40حي بن سيمون رقم 

شارع العيش ي عبد هللا البليدة04

شارع مكركب بن يوسف

شارع مكركب بن يوسف البليدة

شارع املدارس زعبانة البليدة

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة51

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة

 البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة75شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة140حي الزيتون عمارة ب رقم 

 البليدة02 محل رقم 01تجزئة متيجة 

 زعبانة01حي النعيمي نهج ف رقم 

 البليدة103تعاونية شريف زعبانة 

الطريق الوطني زعبانة البليدة10

 البليدة06شارع خالد الباي رقم 

مغازة

شارع العرب البليدة25 

حي بن مقدم بلدية  البليدة

ساحة اول نوفمبر البليدة

شارع عمارة يوسف البليدة15

 البليدة13 رقم 25حي بن بو العيد رقم 

 البليدة29رقم 02حي بن بو العيد عمارة 

شارع بن باديس البليدة

شارع العيش ي عبد هللا البليدة04

قصابة

مقاهي

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة



الصديق داودي

عابد عبد القادر

بوكمية احمد

بوغست حكيم

محمد ميرود

بوشالغم بوعالم

اسماعيل جوابي

رجاج سمير

بطاهر البشير

بردان نصر الدين

مسعودي شريف

فيطاش حمزة

صادق شمس الدين

ركابي ليلى

عاشور مصطفى

عيد محمد

بن ايدير محمد

جمال بوسهوة

لعبودي فاتح

الزروق الزغيمي صالح

قحانة فريد

حبيب ابراهيم

نعيم بوكنوي

قاسمي بالل

خلفاوي فريد

حنون نبيل

خداوي ابراهيم

عمور نبيل علي

بوقنداقجي

طايل محمد

أ نفطال,ذ,ش

حجو وردية زوجة كوش ي

سطا سعيد مصطفى

طايل طيب

 البليدة100شارع كريتيل مختار رقم 

كريتلي مختار البليدة108

شارع مكركب بن يوسف البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة

شارع محمد بوضياف البليدة81

شارع الشهداء البليدة14

 طريق الشريعة البليدة16شارع بن باديس رقم 

 جوان البليدة17شارع 54

 جوان البليدة17شارع 04

 جوان البليدة17نهج 03

خضر وفواكه

 البليدة48شارع مكركب بن يوسف رقم 

حي شعبة مفتاح البليدة

 مسكن سيدي عبد القادر البليدة100حي 

 البليدة75حي عبد املؤمن رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة20

شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة06

شارع مكركب بن يوسف البليدة01

 البليدة88شارع كريتلي مختار رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

حي بونعامة الجياللي البليدة18

حي براكني البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

نهج مكركب بن يوسف لبليدة محطة الخدمات

شارع مكركب بن يوسف البليدة58

شارع شريف شالبي البليدة

 الطابق ألارض ي البليدة04حي بن بو العيد عمارة أ رقم 

 البليدة14 رقم 02حي بن بو العيد عمارة 

حي بن بو العيد شارع الوئام البليدة

شارع يوسفي البليدة

شارع يوسفي عبد القادر

شارع يوسفي عبد القادر

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

 البليدة16شارع ف الطريق الوطني زعبانة رقم 

حي ايتيان ديني الدويرات املحل الاول البليدة

مقاهي

مداومة يومي عيد الفطرالبليدة
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البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

العوفي فاطمة الزهراء

زردومي ايمان

اسكندر منصور

زميت نجاة

سليماني كريممقاهي

فرحي امحمدمخبزة

خربيش مسعود

راقوب لطفي

نوفل يوسف

اومناس ي محمد امقران

هناوي علي

يونس بن علجية

لعروس ي مصطفى

عمر بستاني

قدور جالل

عبيدي محمد

العيش ي رياض

سماعيني بن خالد

حومادو لياس

عبيد عبد القادر

جالل بوجمعة

ساحل اسماعيل

خنشار مصطفى

اوموس ى لطفي

مكيوس فازية شيبوط

بوقبال صالح

بن حسين زكريا

عبان حسين

رحمون عبد القادر

بلقاسم كويدمي

سيليني سمير

سليمان محمد

نميري مراد

تصاري سمير

زواوي بن عيس ى

براهمي يوسف

حي بن صالح وادي العاليققرعوش ربيعة

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

حي لطراوي علي وادي العاليق

وادي العاليق

تجزئة ألامل بلدية وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق27طريق القليعة رقم 

طريق بوفاريك

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

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

خضر وفواكه

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

15 مسكن محل رقم 54حي 

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

شارع عبايس ي يوسف

حي أول نوفمبر

طريق الوطني وادي العاليق أمام مسجد وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

مداومة يومي عيد الفطروادي العاليق

مواد غذائية عامة

الصيادلة

الحي البلدي وادي العاليق

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

طريق بوفاريك وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

طريق الحطاطبة بلدية الشهيد عمر علي

سوبيرات



عيساوي عبد القادر

تفاحي بن يوسف

داودي مجيد

بن زينب عامر

لعروس ي مصطفى

سيليني الهاشمي

بزاري سليم

بورقعة جمال

 نخالت وادي العاليق05حي سعدي محمد

بواهي احمد

حمزي محمد

أحمد قوريب

بوجاقجي

LES CING PALMIERS

 نخالت وادي العاليق05حي 

 وادي العاليق16شارع عمورة علي رقم 

 وادي العاليق15 قسم 22مجموعة ملكية 

 نخالت وادي العاليق05حي 

 وادي العاليق01تجزئة رقم 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 نخالت وادي العاليق05حي 
محطة بنزين

 وادي العاليق09حي أوراري محمد محل رقم 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق01التجزئة رقم 

قصابة

الطريق الوطني وادي العاليق

مداومة يومي عيد الفطروادي العاليق

مواد غذائية عامة

 نخالت وادي العاليق05حي 

 نخالت وادي العاليق05حي 
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طبيعة النشاطالبلدية
الاسم و اللقب أو التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

حاج عثمان عبير

ايموساين ايمان

اركام مريم

ارزقي امقران

 مخبزة الاخوة بوشريط

بوشريط كمال

غليب عبد الكريم

يحياوي محمد

عبد الرحمان بوالطين

ولد سعيدي سليم

بوقجاني شعبان

عمورين سعيدة

مغاري عزيز

شريفي ياسين

بن طيبة املخفي

فوزي مرزوق

رضا عباطلية

العطري كمال

لوناوس ي مراد

وخام مصطفى

حدوش حمزة

رضوان دوالش

بن شنافي رشيد

زهراوي رابح

الكريمايري أحمد

امحمد بوشحيطة

بوزرتيني رفيق

طرش ي صالح الدين

بونجعد أحسن

حرازي الهواري

بوشعيطة محمد

بومسيد عمر

بوزرتيني رفيق

شويحي عطاء هللا

خيثر نور الدين

مرزوقي رمضان

شريفي الزهراء
بركي فيصل

سيد علي بومسيد

بوشرنوح محجوب

منيش عمر

فهيمة سعدي

كربوب حمزة

الياس كرموس

أوجير محمد

محمد قيرواني

محمد سعدي 

حسيب مراد

رشيد بن كيني

فاطمة خريدي

ذهبي اسماعيل

حي التوارس اوالد يعيش01

 اوالد يعيش31شارع س رقم 

122حي الزيتون عمارة س رقم 

الشارع املحوري اوالد يعيش

حي الجديد اوالد يعيش35

 ب اوالد يعيش33 رقم 30 مسكن عمارة 400حي 

شارع وخام اوالد يعيش

شارع الرئيس ي حي اول ماي اوالد يعيش

جزارة اوالد يعيش البليدة

 اوالد يعيش07 رقم 06  م ع 140حي 

 اوالد يعيش12شارع الشهداء رقم 

حي اول ماي اوالد يعيش البليدة31

السوق املغطاة املدخل الشمالي اوالد يعيش
املدخل الشمالي الشرقي حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش74حي الجديد رقم 

 اوالد يعيش03 م م ح الجديدة رقم 360بالقرب من حي 

حي التوارس اوالد يعيش البليدة

 م اوالد يعيش360حي 

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر ع 

 مسكن اوالد يعيش488 قبالة حي31حي البرتقال رقم

 اوالد يعيش02 رقم 12 مسكن عمارة 168/1100حي 

 اوالد يعيش01الحي الجديد رقم 

 اوالد يعيش01حي أول ماي رقم 

 اوالد يعيش04 رقم 01 عمارة 110 مسكن مشروع 488حي 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 اوالد يعيش06نهج أحمد وخام رقم

حي فتال اوالد يعيش
 اوالد يعيش100 رقم 25 مسكن ع 130حي 

 اوالد يعيش488 حي 31حي البرتقال رقم 

 اوالد يعيش02 رقم 12 م ع 1100 م 168حي 

 اوالد يعيش46 رقم 23 م ع 360حي 

شارع ب أوالد يعيش البليدة09

 اوالد يعيش البليدة50نهج س رقم 

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

حي فتال اوالد يعيش

 اوالد يعيش04شارع اوجيل عمارة رقم 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش03تعاونية بن بو العيد رقم 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش06شارع احمد وخام رقم 

 اوالد يعيش18الحي الجديد رقم 

حي الجديد تعاونية طيب جغالفي اوالد يعيش07

شارع طالبي نور الدين اوالد يعيش22

طريق وخام احمد اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 اوالد يعيش10تعاونية ولد شرشالي رقم 

العنوان

مخبزة

مقاهي

خضر وفواكه

 اوالد يعيش01شارع البليدة رقم 

الصيادلة

 اوالد يعيش18حي بن عمور رقم 

مركز اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش63حي 

حي اول ماي اوالد يعيش

اوالد يعيش

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر

مداومة يومي عيد الفطر اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش48حي 



محمد عبد الوهاب موالي

هناوي أحمد

محمد مسقو

رابح موسوني 

رضوان رجاج

خروس ي مريم

سعيد صالح الدين

ياسر مسعودي

جمال باعة

بالل جغالف

الوزري سيد علي

زمزم أحمد

بشباش محمد

بوطاهري مصطفى

بلعروس ي جمال

عطري وسيلة

ملبوس ليلى

بالل حرازي

فروم محمد عبد الكريم

شبهوني سليم

لكاس ادريس

بلغايت عبد النور

بن عثمارن حورية

العمراوي احمد

قدواري سفيان

بوسنة عبد العزيز

عبد املجيد بن يحي

عبد الالوي جياللي

محمد بلمصطفاوي

ونشاش عبد القادر

جعوان عبد القادر

زيدان مروان

موش عبد الحليم

بوزورين رضا

رشاش إبراهيم

منير قديح

شعالل بالل

قالل رشيد

مداحي عبد الحميد

بوتماق عبد الوهاب

المية تشيشة

نزيهة مزاري عبد الصمد

قادة خير الدين

بوكران أمين

عواد نوبية

عبد املجيد العيش ي

بن مرادي عبد الحفيظ

محمد عويشات

مهدي سعيدة

محمد شريفي

بوشامة غازي محمد

مقداجي عز الدين

محمد عبد الرحمان

مغازة

 مسكن عمارة أ اوالد يعيش200حي 

 اوالد يعيش10 رقم 21 م ع 1024حي 

 اوالد يعيش9حي بن يوسف بن خدة محل س 

 سبتمبر اوالد يعيش17شارع 

 اوالد يعيش81 مسكن عمارة أ 1240حي 

 م اوالد يعيش102حي 

حي اول ماي اوالد يعيش

حي فتال بني مراد اوالد يعيش

 اوالد يعيش08 رقم 21 م ع 2016حي

 اوالد يعيش01 م رقم 402حي البرتقال 

 ب اوالد يعيش36 رقم 30 م ع 400حي 

26 مركز اوالد يعيش رقم 1نهج 

 اوالد يعيش02 طابق الارض ي محل ر 20 بن يوسف بن حداد ع 1652حي 

حي فتال اوالد يعيش

حي فتال اوالد يعيش

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

 اوالد يعيش10 رقم 21 م ع 558/1100حي 

140حي الزيتون عمارة ب رقم 140  

  اوالد يعيش01 س 08م ع 1652 

قصابة
 اوالد يعيش03شارع صادق محمد رقم 

 مسكن اوالد يعيش1024حي 26

شارع أ حي التوارس محل أ اوالد يعيش

حي فتال اوالد يعيش

 اوالد يعيش09 رقم 05 رقم س 28 م ع 1652حي 

 حي اوالد يعيش09 رقم 09 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش01 الطابق الارض ي رقم 03 رقم س 08 م ع 1652حي 

حي عدل حي فتال اوالد يعيش

 اوالد يعيش92حي العيش ي رقم 

 اوالد يعيش07 رقم 14 مسكن ع 130حي 

 اوالد يعيش12شارع وخام احمد رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش10 رقم املحل 08 م ع ب 180حي 

 م اوالد يعيش420املنطقة السكنية الجديدة على بعد 

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 161حي 

 اوالد يعيش30 رقم 30 مسكن عمارة 480حي 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر 17شارع 

 اوالد يعيش03 رقم املحل 06 م ع ب180حي 

 اوالد يعيش38 رقم 82 م ع 1240حي الامير عبد القادر 

 اوالد يعيش17شارع ض رقم 

 اوالد يعيش83حي الامير عبد القادر عمارة 48

 اوالد يعيش البليدة41 مسكن عمارة 1240حي 68

 اوالد يعيش05 رقم 20 مسكن عمارة 206حي 

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر اوالد يعيش

 اوالد يعيش03 رقم س 24 مسكن ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 عمارة رقم 112حي 

 اوالد يعيش19حي بن عمور رقم 

الطريق الرئيس ي املؤدي الى وسط اوالد يعيش

الطابق الارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش04 رقم 02 مسكن ع 428حي 

نهج أ اوالد يعيش12   

 اوالد يعيش48شارع وخام احمد رقم 

 اوالد يعيش02 رقم 20 مسكن ع 150حي 

طريق املغيرة محل س اوالد يعيش

 اوالد يعيش03 رقم س 18 مسكن ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 رقم 19 م ع 16 أ 2حي بن يوسف بن خدة 



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

هواري ايمان

عمارة فطومة

طيان سمير

تشانشان الربيع

بسعيدي الربيع

أحمد قويدر

رتاب محمد

بشير احمد

زدام محمد

زدام بلقاسم

بن سعيدي خليفة

زدام حليم

طيان محمد

حميمد هارون

حميمد جمال

بوزورين اسحاق

زدري نبيل

صالحي جمال

زواق محمد

بلكاس زهير

احمد قويدر

دزيري فاروق

رحماني اسماعيل

رباحي رابح

كمال عريزر

طهار محمد

فرحي مصطفى

مصراوي حمود

شوشاوي سهام

يونس خلفاوي

لوناس محمود

حمزة حموري

يحي رزقي

ماحي فيصل

بومدين رابح

شرواطي عمر

عيساوي رشيد

زمزم عبد القادر

الوزري نصر الدين

عيدوني محمد

حمزة سبيحي

زدام رضا

بسعيدي مصطفى

عوامر عبد القادر

بن خطار يوسف

محجوبي محمد

بايشا عمر

زدري بالل

ميرود خالد

قصابة

شارع طوبال العربي بني تامو

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع إلاخوة زدري

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع ذويد محمد بني تامو

شارع جلولي العربي الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

 بني تامو03شارع الشهداء الخمس رقم 

شارع زعروري علي بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو
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مخبزة

شارع الاخوة زوري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

حي النصر بني تامو

شارع دزيري محمد بني تامو03

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع بورقعة علي بني تامو

شارع سعيداني محمد الزاوية بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوي بني تامو

مقاهي

شارع دويد محمد بني تامو

شارع ذويد محمد بلدية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع زعروري علي بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

 بني تامو01شارع زيوان محمد محل رقم 

 بني تامو05 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

شارع احمد مولود بني تامو البليدة

شارع فحاص محمد الزاوية42 

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية دوش دالي بني تامو

شارع فحاص الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع فحاص الزاوية بني تامو

شارع بوعياد الزاوية بني تامو07

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

مداومة يومي عيد الفطربني تامو

الصيادلة
شارع جلولي العربي الزاوية بني تامو

شارح حفاص محمد الزاوية بني تامو

خضر وفواكه

شارع اول نوفمبر الزاوية

شارع جلولي العربي الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

 بني تامو158شارع الشهداء الخمس رقم 

مواد غذائية عامة

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو



طيان محمد

الشايب سفيان

قويدر لقواس بوزار

قالقلي رفيق

طهار محمد

حميمد حسان

Sarl Station d'essence Mitidjaخدمات

م سيليا الجزائر,م,ذ,مسير شملبنة

قايد عيس ى

عبد السالم

حميان ياسين

جيدل عبد هللا

بشارة عبد النور

طاهر محمد

حسيب حسان

صالح محمد

رقيق كمال

زروق محمد مولود

منار أحمد

تيزار كمال

تيزار زوبير

بير علي

مطحنة سيدي مجبر مطحنة سيدي مجبر

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

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

مغازة

بني تامو

شارع منداح محمد الزاوية

شارع الشهداء الخمس  بني تامو

زاوية بني تامو 

اطعام سريع

شارع الاخوة زدري بني تامو

الاخوة زدري بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

زاوية بني تامو 

مداومة يومي عيد الفطربني 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

الطريق الرئيس ي بوعرفةعي بن صالح

 بوعرفة25 رقم 12 مسكن عمارة 320حي حمزة دحاص

حي دريوش بوعرفةبوجعدية رابح

حي دريوش بوعرفةرزيق محمد

حي دريوش بوعرفةزروقي بالل

شارع الاخوة تسقاديرت بوعرفة66معيوف عبد القادر

حي دريوش قرب مدرسة الاخوة بوشربي بوعرفةعمروس عائشة

حي دريوش بوعرفةمعصوم محي الدين محمد

حي دريوش قرب مدرسة الاخوة بوشربي بوعرفةعمروس ي عاشور

الطريق الرئيس ي بوعرفةالباي الياس

 بوعرفة06 مسكن ع 140حي 27مريم محمد

 بوعرفة47الطريق الرئيس ي رقم مريم محمد

 بوعرفة02دوار سيدي الفضيل مقطع ا ح رقم اسماعيل وناس

 حي دريوش10 سكن تساهمي ع290محمد فوزي عبد النبي

 بوعرفة101حي دريوش رقم سيد علي املشري

سوق محمد وكريف بوعرفةمزيان سيد احمد

 بوعرفة02الطريق الرئيس ي رقمحوبان حافظ

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 بوعرفة34ثابتي سليم

 بوعرفة58حي دريوش رقم دريوش شريف

 بوعرفة03شارع اي رقم بوقزولة حميد

 بوعرفة71الطريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم حميدة محمد

 بوعرفة15الطريق الرئيس ي رقم احمد مسعودس وشان

الطريق الرئيس ي بوعرفةعلي مسعود

شارع تسقاديرت بوعرفة31جلول محمد رضا

حي بوعرفة دوار سيدي الفضيل بوعرفة02متيجي محمد

قسمة اوالد قويدر بوعرفةطارق وناس

 بوعرفة43تراب لحمر رقم حاج علي احمد

 بوعرفة52تراب لحمر رقم شريف محمد

تراب لحمر بوعرفة02زهراوي مروان

 بوعرفة06مقطع أ ن رقم ترجوني يوسف

 بوعرفة01 رقم 11مسكن عمارة 140حي ضمار سمير
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قصابة

مقاهي

املخابز

خضر وفواكه

الصيادلة

بوعرفة

مواد غذائية

مداومة يومي عيد الفطر



 بوعرفة07الشارع الرئيس ي تراب لحمر رقم عشاوي مروان

حي دريوش بوعرفةبوعجامية زوينة

حي دريوش بوعرفةتساقديرش رشيد

 بوعرفة07حي دريوش رقم العدلي أحمد

 بوعرفة70حي دريوش رقم فضيل بن ناصر

 بوعرفة08حي دريوش رقم امحمد مالطي

 بوعرفة21 ر105 م ع 200حي دريوش محمد امين قديان

حي دريوش بوعرفةس ي يخلف توفيق

 بوعرفة513حي دريوش عيس ى الزهرة

 بوعرفة71طريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم حميدة محمد

 طريق الرئيس ي بوعرفة30عيس ى بوعالم

بوعرفة- 31 رقم 01 ع 140حي نذير بن علي

بوعرفة- 22 رقم 01 ع 140حي محمد رمضان

بوعرفة- 11حي دريوش رقم حية محمد

شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفةمراد صالح

حي دريوش بوعرفةبلخوخ عدالن

 بوعرفة112حي دريوش رقم بوشربي سيد احمد

 بوعرفة19 رقم 10 مسكن عمارة 102حي دريوش الخير جالل

32 رقم 11 ع6 مسكن تساهمي اجتماعي ح200مشروع مريم دومة

 بوعرفة11 رقم 3 مسكن عمارة 140حي بوقادر صفية

05 م اجتماعي تساهمي رقم 209مشروع محمد فزي عبد النبي

 بوعرفة101حي دريوش رقم سيد علي املشري

 بوعرفة47الطريق الرئيس ي رقم مريم محمد

تراب لحمر بوعرفةاحسن باندومغازة

مداومة يومي عيد الفطر

اطعام سريع

قصابة

مواد غذائية عامة

بوعرفة
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البلدية
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هيناص نادية

سمان مريم

مزاري رضا

قوادي خليفة

بن حاج الطاهر أحمد

محمد الهدي عرعار

ألاحسن بن عائشة

ألاحسن سفيان

سلطاني محمد

خساني عبد القادر

حمدان براهيم

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

لعدل محمد

حاج بن فطيمة حاج عبد القادر

جطو حمزة

حمري يحي

تكنوين اعمر

بوجلة خالد

مواد غذائية عامة

خضر وفواكه

حي سيدي زغيمي

حي برقوق

حي سيدي خليفة

حي بني مويمن

شارع أول نوفمبر

شارع لزار محمد

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 

حي بورومي 

08التجزئة الغربية رقم 

 مسكن300حي 

شارع مهداوي عبد القادر

شارع أول نوفمبر

حي التجزئة الغربية

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

مداومة يومي عيد الفطر

مخابز
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112حي التجزئة الغربية 

112حي التجزئة الغربية 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

01حي سيدي الزغيمي املحل 

العفرون

01شارع معيزي يحي رقم 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

01شارع محمد حسان الطيب رقم 

شارع محمد حسان الطيب

حي بورومي 

الصيادلة

نهج اول نوفمبر العفرون

 شارع لسكر محمد112تجزئة رقم 

حي بورومي العفرون

حي بورومي 

 شارع أول نوفمبر 84

شارع أول نوفمبر

 محل ب5شارع قيبوع محمد رقم 

شارع لزار محمد

شارع مهداوي عبد القادر

112حي التجزئة الغربية 

تجزئة الخرج الغربي

حي العسكر محمد

 مسكن طريق وهران80حي 

شارع محمد حسان الطيب



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

محمد بن عامر

فؤاد الكبير

حاج قويدر بن يوسف

بوستة عبد القادر

ألاحسن عبد القادر

بودواني سيد أحمد

محمد شاشوة

بومزبر الطيب

كريبش ناصر

بكة حسان

يامنة قدور

مقري الواجري معمر

ميسوم أسماء

مالك الساعد

أمين عيشوش

محمد خلفاوي

سلطاني بوعالم

الهامل علي

وليد لعزالي

حاج قويدر محمد

خليفي نوال

بوداوي عمر

عياش عبد القادر

01حي املعايف رقم بولعراس مجيد

اطعام سريع

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

الخدمات

شارع مبارك شريف عبد القادر

مخبزة

شارع اول نوفمبر

حي بورومي

شارع اول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

01 رقم 2 مسكن عمارة ب80حي 

نوفمبر اول شارع

شارع مبارك شريف عبد القادر

وادي جر الوسط

حي بورومي 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع القدس

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

مقهى

112حي التجزئة الغربية 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع اول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع قيبوع محمد

02شارع مهداوي عبد القادر محل رقم 

شارع مهداوي عبد القادر

سوبيرات

شارع القدس

شارع مبارك شريف عبد القادر

قصابة

شارع لزار محمد

حي بورومي 

تجزئة املخرج الغربي

خضر وفواكه

مداومة يومي عيد الفطر

مداومة يومي عيد الفطر

العفرون

العفرون
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مزوغ وليدالصيادلة

عياش عبد القادر

بولعراس مجيد

بوعرعار حكيم

أورانج محمد

اللحياني عبد القادر

الشيكر بن عائشة

الفروجي خالد

بن جعفر رابح

دراعي مراد

الحفاف أحمد

بن طيبة زكرياءمغازة

الحفاف جلول

دراعي لؤي

ألاحول حمزة

العالية بن زيد

بولعراس مجيد

أحمد سرير ياسين

حاج محمد أمين
خضر وفواكه 

الشارع الرئيس ي لوادي جر

02وادي جر مركز محل رقم 

شارع عمومي وادي جر

 مسكن تطويري75وادي جر الوسط حي 

01حي املعايف رقم 
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وادي جر الوسط

01حي املعايف رقم 

04الطريق الوطني رقم 

الطريق الوطني 

واد جر

مداومة يومي عيد الفطرجر واد

مخبزة

بقالة

مركز واد جر

 بجوار املتوسطة11محل رقم 

مركز وادي جر

وادي جر وسط

مركز وادي جر

مركز وادي جر

المعاريف حي

اطعام سريع

قصابة

وادي جر وسط

حي املعايف
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دوب ريم

عتو رشيد

لكحل رابح

صالحي هشام

فقاير أحمد

عباس سمير

بن عالل محمد

الحاج دحمان يخلف

بن زيان جعفر

منير مداني

لفقي أمقران

حاج إدريس عبد الحكيم

ألاحسن بالل

الصغير عيس ى يامن

ايداليا عبد النور

أمين بن عيشون

سبس ي عبد الرزاق

مختيش رشيد

بن جاب هللا محمد

بوكميش البادي

مختيش رشيد

سمير عباس

بن عطية خيرة

حسينة اية مصباح

محمد بومعزة

عبد املالك روبحي

محمد حرنافي

الهادف نبيل

مزواري الهادي

زدام فاطمة الزهراء

بومعزة عبد القادر

بوزيدي بن علي

حتحات محمد

صالح يحي

مسعودي عبد الكريم

فاطمة الزهراء بوشروح

خالد عباس

مصطفى بن علي

بلحاج ناصر

معدادي الجياللي

سحمادي بن عيس ى

بومرزوق أحسن

الصغير عيس ى يامن

فرنان فوزي

بلقاض ي محمد

حاج أحمد جمال

شارع الشهداء

شارع إزروق اعمر

01 مدخل 2 عمارة ب42الطريق الوطني رقم 

شارع الشهداء

قرية الاشتراكية أهل الواد

حي سيدي مداني

 الطابق الارض ي6 مسكن عمارة ب132حي 

حي امللعب القديم

شارع الشهداء

22شارع إزروق محمد رقم 

شارع الشهداء

حي وادي الكروش

02شارع سليمان علي رقم 

شارع الشهداء

حي التجزءة الجديدة

شارع الشهداء

حي الحمدانية

شارع خميستي

03شارع إزروق محمد رقم 

شارع محمد خميستي

قرية الاشتراكية أهل الواد

01طريق وادي العاليق رقم 

01 رقم علي سليماني شارع

قرية الاشتراكية أهل الواد

01 محل رقم 01مسكن عمارة  50,36

02شارع سليماني علي رقم 

19حي الاخوة بومرزوق رقم 

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

شارع الشهداء

شارع الشهداء

قرية الاشتراكية أهل الواد

شارع خميستي محمد

حي إلاخوة بومرزوقمخابز

حي سيدي املداني

قرية الاشتراكية أهل الواد

حي سيدي مداني

شارع محمد خميستيبقالة

 سيدي املداني63حي املقراني رقم 
الصيادلة

مداومة يومي عيد الفطرشفة

18 رقم 02تجزئة سيدي مداني 

13حي املقراني سيدي مداني رقم 

13حي املقراني سيدي مداني رقم 

35شارع الشهداء رقم 

حي الحمدانية

بقالة

شارع الشهداء

شارع الشهداء

قرية الاشتراكية أهل الواد

قرية الاشتراكية أهل الواد



محمد سدات

بوشالغم محمد أمين

بومعزة عبد القادر

بومرزوق أحسن

الصغير عيس ى يامن

شطال وليد

محمد العربي هشام

بن زهرة عبد املالك

مطحنة  الصناعية الشفة  ميشمطاحن

كوب الشهيد عابد محمد

مركب أقرو التغذية الشيفا

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

ساحة الشهداء

حي سيدي املدني طريق املدية

01طريق الوطني رقم 

حي سيدي املداني

طريق شرق غربسريع اطعام

16شارع سليمان علي رقم 

06شارع الشهداء رقم 

42شارع الشهداء رقم 

 الطريق الوطني37شارع الشهداء رقم 

شارع الشهداء

6 مسكن عمارة ب 132حي 

حي الاخوة بومرزوق

شارع الشهداء

شارع سليمان علي

 سيدي املداني01الطريق الوطني رقم 

شارع الشهداء

42شارع الشهداء رقم 

املخرج الشرقي شارع الشهداء

شارع أول نوفمبر

مقهى

الخدمات محطة

قرية الاشتراكية أهل الواد

قصابة

شارع الزواوي بن عائشة

 الشفة01حي الرمــيلي الايمــن رقم 

مغازة

طريق املدية

شارع الشهداء

طريق املدية سيدي مداني
ملبنات

شارع الشهداء

شارع الشهداء

ملتقى الطريق الجنوبي الطريق املرتفع

 سيدي املداني01الطريق الوطني رقم 

 سيدي املداني01الطريق الوطني رقم 

85حي الحمدانية رقم 

شارع الشهداء

19حي الاخوة بومرزوق رقم 

شارع الشهداء

حي املقراني سيدي مداني

وفواكه خضر 

 امللعب القديم4 مسكن عمارة ب 132حي 

شارع الشهداء

مداومة يومي عيد الفطرشفة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

مسعود دريوش

قسطالي مصطفى

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

مداومة يومي عيد الفطر موزاية

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

              العنــــــــــــــوان                   

شارع مسكار علي

قرية بني شقران

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

218القرية الاشتراكية الفالحية بني شقران تمزقيدة رقم 

مخابز

مكرر قرية بني شقران تمزقيدة 120

الصيادلة
نهج اول نوفمبر موزاية35

شارع بن علي خالد موزاية

مواد غذائية عامة

قرية بني شقران

شارع أول نوفمبر

شارع مغراوي عبد القادر

12تجزئة البرتقال حي بن عيشوبة قدور رقم 

شارع أحمد عالل

شارع جاني محمد

25شارع بيران أمحمد رقم 

نهج مبسوط

قرية بني شقران

شارع احمد عالل

شارع احمد عالل

نهج أحمد عالل

12شارع أحمد عالل رقم 

05 محل 05 مسكن عمارة 375حي 

 رقم04 مسكن  عمارة 78حي 

شارع أول نوفمبر

شارع أول نوفمبر

شارع مغراوي عبد القادر

32شارع احمد عالل رقم 

11شارع احمد عالل رقم 

شارع احمد عالل

شارع بوفيسة أحمد

شارع بوفيسة أحمد

شارع جاني محمد

شارع مسكار علي

240 رقم 3 مسكن عمارة أ س 205حي 
129 رقم 1 مسكن عمارة ب س 205حي 

40شارع قويدر رابح رقم 

شارع مبسوط رابح

شارع مبسوط رابح

02 محل 33 مسكن عمارة 375حي 

شارع مبسوط رابح

شارع الاخوة يخلف

45شارع جاني محمد رقم 

02 محل رقم 34شارع بوفيسة أحمد رقم 

15تجزئة كنال رقم 

11 رقم 03 مسكن عمارة 80حي 



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

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر موزاية

شارع محمد يسعد

شارع محمد يسعد

شارع محمد يسعد

شارع قويدر رابح

شارع جاني محمد

شارع بلهادف
شارع بلهادف

15تجزئة كنال رقم 

54شارع مسكار علي رقم 

خضر وفواكه

شارع جاني محمد الطابق ألارض ي

حي بن عيشوبة قدور

شارع بيران محمد

مغازة

شارع محمد يسعد

07شارع بن علي خالد رقم 

شارع بلهادف

شارع بوفيسة أحمد

شارع مبسوط رابح

شارع أحمد عالل موزاية

شارع مبسوط رابح

شارع مبسوط رابح

شارع مبسوط رابح

قصابة

قرية بني شقران

44شارع اول نوفمبر رقم 

املنطقة الصناعية  عمور نور الدين

شارع قويدر رابح سعيد

طريق الحطاطبة
وحدة املياه

قرية بني شقران

30شارع مسكار علي رقم 

شارع اول نوفمبر

شارع مسكار علي

شارع أول نوفمبر

طرق العفرون موزاية

قرية بني شقران

مقاهي

اطعام سريع

محطة الخدمات

أمحمد بيران شارع

نوفمبر اول شارع

قرية بني شقران

قرية بني شقران

شارع أول نوفمبر

شارع مبسوط رابح

شارع اول نوفمبر

34شارع اول نوفمبر رقم 

شارع اول نوفمبر

نوفمبر اول شارع

نوفمبر اول شارع

نوفمبر اول شارع





  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

عليلي سارةالصيادلة

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

حاج عبد القادر فاطمةاطعام سريع

مداومة يومي عيد الفطر

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

حي برج ألامير عبد القادر

مركز عين الرمانة

مركز عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

 مسكن حي الريحان208حي 

حي الريحان

بقالة

منطقة الصناعية عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

مركز عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

مقاهي

مركز عين الرمانة

حي الريحان

حي الريحان

عين الرمانة

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

حي برج ألامير عبد القادر

حي الريحان

حي الريحان

حي الريحان



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاط البلدية
الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

 بوفاريك01حي كوران رقم عبيدات نعيمة

ابراز محمد

حي سيدي عابد بوفاريكبوزيد تورة

بوشامة سميرة

رشيد تينيتة

شارع الدكتور بيت بوفاريك 18يقوبان حكيم 

محمد رافع سطنبولي 

محمد شعبان 

محمد كروش 

شارع الفدائيين بوفاريك 51عبد الكريم احدادان 

محمد يحي 

عبد الكريم زريق

مسعودي السعيد 

سيد أحمد عدي 

سالم ربيع 

وابل عالل 

ففة أحمد 

بن ينو ياسر 

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

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

              العنــــــــــــــوان                   

 بوفاريك16شارع الدكتوربيت 

شارع شالي بوعالم بوفاريك 14

نهد الفدائيين بوفاريك 74

مخابز

 محمد بوفاريك63شارع مناد محمد رقم 

شارع مختاري علي بوفاريك06

 بوفاريك25شارع العرفي محمد رقم 

شارع مناد محمد بوفاريك

نهج بوقرة بوفاريك 12

شارع الاخوة بوزة بوفاريك

 بوفاريك03شارع س ي بن يوسف رقم 

 بوفاريك15شارع أحمد بوقرة رقم 

شارع الاخوة عليلي بوفاريك01 

 بوفاريك48نهج عليلي رقم 

شارع عليلي أحمد الطابق بوفاريك

شارع سويداني بوجمعة بوفاريك

مداومة يومي عيد الفطربوفاريك

الصيادلة
شارع زيدان بوفاريك11

شارع مناد بوفاريك10

 بوفاريك02شارع موحوس قدور رقم 

مطاعم

 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 

شارع زيدان محمد بوفاريك 08

شارع زيدان محمد بوفاريك

شارع زيدان بوفاريك51 

 بوفاريك51شارع زيدان محمد رقم 

شارع سويداني بوجمعة بوفاريك14 

 شارع زيدان محمد الطابق ألارض ي بوفاريك38

شارع س ي بن يوسف  بوفاريك

ساحة الشيخ البدوي بوفاريك

شارع أحمد مالح بوفاريك

ساحة أول نوفمبر بوفاريك 02

 بوفاريك08 محل رقم 09مالح أحمد 

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

شارع الدكتوربيت بوفاريك

 بوفاريك05 مسكن اقامة شمالل رشيد عمارة رقم 127حي 



 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 

شارع الدكتور بيت بوفاريك

شارع سويداني بوجمعة  بوفاريك

 بوفاريك17 رقم 28 مسكن عمارة 400حي 

شار الدكتور بيت رقم بوفاريك

املركز التجاري حي بلوش بوفاريك

 بوفاريك02 حي الوزري رقم 01شارع رقم 

 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 

حي بلوش سابقا حي قريط بوفاريك

شارع س ي بن يوسف بوفاريك

 شارع س ي بن يوسف بوفاريك02رقم 

شارع س ي بن يوسف بوفاريك 04

 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 

شارع مناد محمد بوفاريك 01

شارع مناد محمد بوفاريك 71

 بوفاريك81شارع مناد محمد رقم 

شارع الاخوة رطال بوفاريك

شارع العقيد بوقارة بوفاريك 22

نهج مختاري علي بوفاريك 12

شارع بوختاش ي بوفاريك

شارع عديم اللقب بوفاريك 23

 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 

 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 سويداني بوجمعة بوفاريك

مداومة يومي عيد الفطر بوفاريك

مواد غذائية عامة

 بوفاريك23شارع شعبان أحمد رقم 

ساحة الشهداء بوفاريك

ساحة الشهداء بوفاريك

شارع شعبان محمد بوفاريك

مقاهي

 بوفاريك58شارع زيدان محمد رقم 

شارع الاخوة حمادوش بوفاريك

 شارع الفدائيين بوفاريك42رقم 

 بوفاريك100شارع مناد رقم 

شارع زيدان محمد بوفاريك

 بوفاريك28شارع زهرة العيد رقم 

شارع زيدان محمد بوفاريك

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 

شارع الدكتور بيت



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 

. بوفاريك 06سوق الجملة موقع رقم يعقوب بوشلوش 

وكيل تاجر خضر

. بوفاريك 07سوق الجملة مربع

. بوفاريك 21سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 20 سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 02سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 04سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 168سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 01سوق الجملة مربع 

. بوفاريك 109سوق الجملة موقع 

.سوق الجملة بوفاريك 

 بوفاريك 03سوق الجملة مربع 

. بوفاريك 111سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 112،113سوق الجملة رقم 

. بوفاريك 113سوق الجملة رقم 

. بوفاريك 118سوق الجملة موقع 

. بوفاريك 118سوق الجملة موقع 

 .84سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .89سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .82سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .81سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .80سوق الجملة بوفاريك رقم 

 بوفاريك89سوق الجملة موقع 

 بوفاريك01سوق الجملة موقع رقم 

 بوفاريك19سوق الجملة مربع رقم 

 .87سوق الجملة بوفاريك رقم 

 .87سوق الجملة بوفاريك رقم 

 بوفاريك85سوق الجملة موقع 

 بوفاريك86سوق الجملة موقع 

 بوفاريك87سوق الجملة موقع 

 بوفاريك88سوق الجملة موقع 

 بوفاريك90سوق الجملة موقع 

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

 بوفاريك47سوق الجملة موقع

 بوفاريك85سوق الجملة موقع 

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

شارع الدكتور بيت بوفاريك 22

شارع مناد محمد عمارة أ بوفاريك

حي معزيز حسين بوفاريك

 مسكن ترقوي طريق الجزائر بوفاريك320مشروع 

سوق الجملة للخضر والفواكه  لبوفاريك

 بوفاريك01حي امللعب عمارة 

حي البلطان الصغير بوفاريك

 بوفاريك08تجزئة رقم 

 الناحية الغربية بوفاريك112الطريق الوالئي رقم 

22 رقم 3مسكن عمارة أ150و78حي 

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطر بوفاريك
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تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

خديم هللا فتيحةالصيادلة

مسو محمد

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 خدام 

مركز خدام

مركز خدام

مركز الشبيل

05تجزئة الاخوة بوزار رقم 

شارع العماري سعيد

مركز الشبلي

مركز خدام

11مركز الشبلي رقم 

 الشارع الرئيس ي

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

              العنــــــــــــــوان                   

 الشبلي119مركز خدام رقم 

مركز خدام الشبلي

شارع املركزي الشبلي

 04مركز معصومة رقم 

مداومة يومي عيد الفطرالشبلي

 مسكن الشبلي170مشروع 

57لشارع الرئيس ي عمارة ا رقم 

 عماري سعيد 01

مركز خدام 27

 مسكن170مشروع 
قصابة

27 رقم 21 مسكن عمارة450حي 

خضر وفواكه

مركز الشيلي

تجزئة بوزار

22مركز الشيبلي رقم 

 16 قسم 13شارع كروش عيس ى مج رفم 

شارع عماري سعيد الطابق ألارض ي الشبلي

 الشبلي17 مسكن قسم 170مشروع 

شارع كروش عيس ى الشبليمطاعم

مركز خدام 

01املخرج الشرقي رقم 

الشارع الرئيس ي

مواد غذائية عامة

19 مسكن عمارة 450حي 

53مخطط التجزئة رقم  04

شارع عماري سعيد 

مركز الشبلي محل الطابق ألارض ي الشبلي

مخبزة

 الشبلي04 قسم 91مركز خدام القطعة رقم 

طريق بوينان الشبلي

 الشبلي101عمارة أ الطابق ألارض ي رقم 

 الطابق الارض ي الشبلي48مج رقم 
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رمضاني فايزةالصيادلة

شركة تضامن إلاخوة الفرطاس 

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 

حي الشريعةعويشة اعمر 

مواد غذائية عامة

مركز عمروسة

31مركز مالحة رقم 

مركز مالحة

طريق الشريعة

مركز الحساينيةبوعينان

نهج رابطي أحمد

حي الشريعة

طريق الشريعة 13

شارع حميدة احمد

شارع حميدة محمد

حي الحساينية

مركز الحساينية

شارع شتوان اعمر

خضر وفواكه

حي الشريعة

مركز مالحة

شارع زهرة العيد

نهج حميدة محمد

شارع حميدة احمد

شارع شعالن امحمد

شارع زواوي عبد القادر

شارع رابح علي

شارع زهرة العيد

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

حي الكاليتوس سابقا، شارع الوسطاني مصطفى  بوينان

شارع حميدة محمد  بوينان

شارع حميدة محمد بوينان

مخبزة

حي عمروسة بوينان

مداومة يومي عيد الفطربوينان

 بوينان15 قسم 110شارع زهرة العيد م ج 

مطاعم

 بوعينان05شارع عيموش عياش رقم 

شارع رابطي أحمد بوعينان

02شارع رابطي رقم 

19شارع حميدة احمد رقم 

مقاهي

قصابة

50مجموعة ملكية رقم 

 شارع سوان عمر 02

 شارع حميدة محمد06رقم 

شارع  شعبان محمد 

ساحة الشهداء

ساحة الشهداء

28شارع زهرة العيد رقم 

13شارع شعبان أحمد رقم 
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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

عبد الرزاق

مزيان نبيل

السريع اطعام

مخبزة

مقهى

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة ج محل البليدة طريق

بوقرة الباردة عين حي

بوقرة اللوزات حي

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

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

بلدية بوقرة    - 2018         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

الصيادلة
 بوقرة46حي اللوز رقم 

 مسكن بوقرة630حي 

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

عامة تغذية

بوقرة 04 رقم البليدة طريق



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

فراش فاروق

حمدود نورالدين

موساوي خالد

تنقالي عامر

بوقرة11 مربع الجملة سوق

بوقرة 331 مربع الجملة سوق

بوقرة 205 مربع الجملة سوق

بوقرة 19 مربع الجملة سوق

بوقرة18 مربع الجملة سوق

بوقرة 45 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

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 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 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 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

قصابة

عامة غذائية مواد

الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

وفواكه خضر



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

تنقالي عبد القادر

قفقاف جياللي

حاج خنوس ي

زروق عبد الرحمان

محمد طيلب

عيواز ابراهيم

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

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

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

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

بوقرة173 مؤبع  الجملة سوق

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

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

بوقرة264 مربع  الجملة سوق

بوقرة263و262 مربع  الجملة سوق

بوقرة259 مربع  الجملة سوق

بوقرة256و255 مربع  الجملة سوق

بوقرة316 مربع  الجملة سوق

وفواكه خضر الفطر عيد يومي مداومةبوقرة

بوقرة113 مربع  الجملة سوق



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 

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

بوقرة

وفواكه خضر

الفطر عيد يومي مداومة

بوقرة 329 مربع الجملة سوق

الجزائر طريق

بوقرة خالد االمير شارع

بوقرة بوغالف شارع

بوقرة124و125 مربع  الجملة سوق

بوقرة178 مربع  الجملة سوق



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

حمودة شريف

جادري كمال

نايلي نسيمة

املتناني سميرة

عراب علي 

مزيان سيد ادريس 

خويدر رشيد

جعيد رضا

شفاعي كلتوم

بشير باشا فؤاد

مجبر سيد علي

ش تضامن مخبزة الزهرة البيضاء

شركة تصامن باعوني الهادي

سمير جايب

اسحاق العبزوزي

بالل سعيود

بشير باشا محمد

احمد العساس ي

بن الدين سمير

زرماني محمد

بكوش مراد

قادم بن يوسف

سكوم عيشة

تواليت محمد

اسماعيل علي

مباركي مسعود

اقنيني العيد

اوشريف عمر

شقران رابح

عمارة مصطفى

محمد امين بوزينة

باية حرزالوي

بكير مخلوف

غربي محمد

بن زينة طارق

بلحاج فاتح

بن يطو حميد

حمزة جياللي

بن دومية طاهر

سمير عمروش
سيلمي عبد الرحمان

جياللي عبد الفتاح
عبد الحميد بن خليل

بريجة حسان
بابا خوخة

هشام تكراتي

االربعاء خالد االمير شارع

االربعاء بوقرة العقيد شارع

مخبزة

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

االربعاء كبير محمذ شارع

االربعاء حرزالوي حي 05

االربعاء محمد كبير حي 22  

االربعاء 33 رقم بوقرة العقيد شارع

صيادلة

شارع الامير عبد القادر الاربعاء04

شارع قاعة الحفالت الاربعاء

 الاربعاء1962 جويلية 05حي 

حي بن دتالي علي الاربعاء

االربعاء

سريع اطعام

االربعاء01محل المقراني الشيخ شارع

االربعاء صحراوي شارع

االربعاء بلعوادي حي

االربعاء 177 رقم بلعوادي حي

09 رقم االربعاء محمد كبير شارع

شارع الاخوة صحراوي الطابق الارض ي الاربعاء

02 محل رقم 78شارع كبير محمد رقم

شارع كبير محمد الاربعاء

شارع الامير خالد الاربعاء

 الاربعاء03شارع الامير خالد رقم 

شارع كبير محمد

قصابة

حي بلعوادي الاربعاء

شارع كبير محمد الاربعاء

شارع كبير محمد 20

شارع كبير محمد 

شارع كبير محمد

ساحة الشهداء الاربعاء

مقهى

حس شارع العقيد بوقرة الاربعاء

شارع الامير خالد الاربعاء

شارع س ي لخضر الاربعاء

شارع العقيد س ي لخضر الاربعاء

شارع الامير خالد الاربعاء

شارع كبير محمد الاربعاء

الاربعاء05شارع الشيخ املقراني محل
شارع الشيخ املقراني الاربعاء

 الطابق الارض ي الاربعاء12 رقم  11مسكن ع 110/205حي 

 الاربعاء06نهج شريف زهار رقم 

الاربعاء15شارع شعالة عمر  رقم 

 رقم املحل س الاربعاء126 ع 1962 جويلية 05حي 

الفطر عيد يومي مداومة

شارع الشيخ املقراني الاربعاءمواد غذائية عامة
 الطابق الارض ي الاربعاء14 رقم 11مسكن ع 110/205حي 

شارع شعالة عمر الاربعاء

حي بلعوادي الاربعاء

حي بلعوادي الاربعاء

 الشيخ املقراني15رقم
شارع عصماني الهادي الاربعاء



خنوش مجيد

لحياني حمزة
قشوان محمد وليد

واضح محمد

بومكيك محمد

الفطر عيد يومي مداومةاالربعاء
حي بلعوادي الاربعاء

 الاربعاء130 ع 2960 مشروع 1962 جويلية 05حي 

مواد غذائية عامة

شارع الشيخ املقراني الاربعاء02

شارع شعالة عمر الاربعاء
حي بلعوادي الاربعاء



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

علي مزيغي سعاد

شايب ريم ناريمان

بن حواش محمد

محفوفي خديجة

بلقاسمي محمد

رحيم رشيد

بن مبروك مختار

شريف حميد و واضح

رامي مراد

درعي محمد

سعيدي محمد

شعنان عبد الكريم

هشام سرار 

صابة مراد

حساب حكيم

غربي يونس

الوناس دافل

مصطفى دحمان

شرفي عبد الحميد

جيلي حورية

طبالي بلقاسم

اسامة منصوري

جياللي عبد الباسط

فريد خلقي 

كاهية ابراهيم

عيس ي محمد

قلفاط فؤاد

موحمو ف الزهراء

شريفي حسين

اسماعيل قصار

مداني جربوعة

عباس ي محمد

علواش حفيظ

مراد قصار

شعنان توفيق

بوفتوح عمر

وابل يحيى

زكريا بوقجمار

عادل قصار

الغول محمد

دومي نور الدين

م ش ذ م م بيجي

جلول كاهية

موحمو محمد

الياس مشري

فيجدور توفيق
عياش مادي

بن صاص حسام

 مفتاح03 مسكن عمارة 171حي 26

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

              العنــــــــــــــوان                   

نهج مزوان علي مفتاح

شارع فنيش اخمد مفتاح

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

مقهى
شارع فنيش احمد مفتاح53

شارع رسولي محمد مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاح

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

شارع كفيف احمد مفتاح

حي البرقوق

شارع طوبال

حي البرقوق طريق الاربعاء

حي محجوبي احسن مفتاح

مخبزة

 

شارع رسولي محمد

مفتاح

شارع احمد فنيش مفتاح

شارع احمد فنيش مفتاح

03مسكن عمارة 100/71حي  25

 مفتاح21رقم 03مسكن عمارة 100/71حي  25مفتاح 

شارع كوريفة رابح مفتاح

شارع كوريفة رابح مفتاح

شارع كوريفة رابح مفتاح

مفتاح02شارع نفراجي بلقاسم  محل 

نهج كوريفة رابح مفتاح

طريق مزوان علي مفتاح

اطعام سريع

نهج صاف صادق مفتاح

مفتاح05شارع نفراجي بلقاسم  محل 

شارع سيدهم سليمان مفتاح

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

حي الخضرة مفتاح

شارع فنيش احمد مفتاخ70

شارع الاخوة عيادي مفتاح 02

شارع الكفيف مفتاح

 مفتاح29حي البرقوق طريق الوطني رقم 

 نهج فنيش احمد13رقم 

شارع الاخوة عيادي طريق املستشفى مفتاح

شارع مهدي عبد القادر مفتاح

بقالة
 01أ محل 03 مسكن ع 500حي 

شارع نفراجي بلقاسم مفتاح

محطة خدمات

مفتاح االربعاء طريق

مفتاح سعيد اوالد حي

مفتاح االربعاء طريق

شارع منصوري بوعالم مفتاح

شارع الاخوة عيادي  مفتاح
 مفتاح03حي برقوق طريق الاربعاء محل 

شارع رسولي محمد مفتاح

الفطر عيد يومي مداومة

حي الزيان

الصيادلة

مفتاح

قصابة



رحمة ميت ش ذ م م لالستيراد و التصدير

حلو عبد الحكيم
عمروش اسماعيل

شرفة محمد

قريد فاطمة

كليل عادل 

ذياب علي 

بورابعة احمد

مزاح فاروق 

رابح مرداس

سعيداني عالل

كرباب موني

حميس ي يسين

عبد الغفور تركية

سليماني توفيق

بكير عبد القادر 

ابراهيم كريم

بورحلة نبيل

رباحي حميد

اوشريف امحمد

واضح رشيد

بوزياني احمد

عاشور عبد الكريم

مادي عبد الرؤوف 

طوماش محمد ملين

درعي سيداحمد

احسن شعبان

بومهيرة محمد

زيطاري بالل 

ساملة نور الدين

محمد بوتولة

زموري عبد الكريم

ساملة اسماعيل

مرابط رضا

محمد بوتولة

بروان محمد

طهراوي سليمانخضر وفواكه

 مفتاح03حي برقوق  محل 

حي النصر مفتاح

بقالة

 مفتاح01حي برقوق  محل 

 مفتاح01حي سيدي حماد محل 

 املحل الاول أ مفتاح04شارع نفراجي بلقاسم قطعة رقم 

 مفتاح04على واجهة شارع الاخوة عيادي رقم 

 

شارع كوريفة رابح
 

55شارع سيدهم سليمان رقم   

شارع فنيش احمد مفتاح

 

شارع رسولي محمد

 

شارع صاف صادق

 

شارع رسولي محمد مفتاح

مفتاح

شارع مادي عبد القادر مفتاح 23

شارع الاخوة عيادي مفتاح 01

 شارع الاخوة عيادي مفتاح05رقم 

 

حي الترايكية مفتاح

 

شارع فنيش احمد مفتاح

 

مفتاحSNMCشارع فنيش احمد حي 

 مفتاح02/03 رقم 1 مسكن ع ب 500حي 

 مسكن مفتاح500حي 

 مفتاح04شارع نفراجي محل رقم 

شارع فنيش احمد مفتاح

 مفتاح15 مسكن ع 100/71حي 

 شارع رسولي محمد 23رقم 

شارع فنيش احمد مفتاح

الفطر عيد يومي مداومة

 املحل الثاني مفتاح04شارع نفراجي بلقاسم قطعة رقم 

شارع سيدهم سليمان ع ج مفتاح 66

 مفتاح02حي برقوق محل رقم 

 

شارع مزوان علي مفتاح

 

طريق الكاليتوس مفتاح

مفتاحمفتاح

املخرج الغربي مفتاح

السوق البلدي الجديد شارع رسولي محمد مفتاح

شارع كوريفة رابح مفتاح

شارع كوريفة رابح

 مفتاح65 رقم 07 مسكن بناية 500حي 

مفتاح

قصابة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

سبع بيبان امال نسرينالصيادلة

طهراوي محمدخضر وفواكه

واطح لكحل

بن عثمان يزيد

ولد يحي محمد 

ختال عبد القادر 

يحياوي خالد 

بوطريق رمضان 

شيخ محمد 

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

              العنــــــــــــــوان                   

 

شارع كوريفة رابح

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

مواد غذائة عامة

مركز اوالد سالمة

الفطر عيد يومي مداومةسالمة اوالد اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

اوالد سالمة املركزية

 اوالد سالمة 01 محل 109رقم 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

مزياني سخرية الميةالصيادلة

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 قرواو06مركز قرواو نهج ز رقم 

شارع قصار عمر قرواو

شارع سرير قويدر بن عيس ى بلدية قرواو

مركز قرواو 

مواد غذائية عامة

شارع الاخوة سرير قرواو

.شارع الشهداء قرواو

نهج كريتلي مختار بلدية قرواو

شارع قريتلي مختار بلدية قرواو

نهج قصار عمر قرواو

شارع قصار طيب قرواو

شارع قناز مصطفى قرواو

نهج سرير قويدر وبن عيس ى بلدية قرواو

.شارع الشهداء قرواو

نهج سرير قويدر وبن عيس ى بلدية قرواو

نهج قصار عمر قرواو

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

حي مشدوقة حي فتال قرواو

مداومة يومي عيد الفطرقرواو

312مج ملكية رقم 

01شارع الشهداء رقم 

نهج شعنان الطيب

مطاعم

01شارع كريتلي مختار رقم 

نهج سرير قويدر بن عيس ى قرواو

شارع الاخوة قصار قرواو

نهج ف قرواو البليدة

نهج قطال حسين قرواو

نهج كريتلي مختار

شارع الشهداء

مقاهي

نهج كريتلي مختار 18
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

غرابي سفيان

كريش نادية

بشير بن احمد 

عبد الحليم ترانشي 

مسعود شقاط  

رحملني فوزية 

م ش و ذ م ممخبزة لي بالطان 

خليدة زداني زوجة عالل 

مكرطاري توفيق

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  

مركز حلويةزيتوني عبد العزيز محطة الخدمات

 مسكن865حي 

 مسكن865حي 

24حي مسكن تساهمي رقم 

29تعاونية الفتح ط و 

قصابة

املخرج الشرقي

تعاونية الفتح

سوبيرات

 الطريق الوطني 29

04 مسكن عمارة 100حي 
خضر وفواكه

مركز حلوية

مركز حلوية

مركز حلوية

مواد غذائية عامة

11طريق فروخة رقم 

مركز حلوية

مركز حلوية

مركز حلوية

 ديسمبر حلوية11شارع 

مركز حلوية

 مسكن865حي عدل 

حي الاخوة حميدة

05 مسكن عمارة 865حي 

مركز بهلي

 مسكن عمارة أ100مشروع 

مركز بهلي

11 مسكن عمارة 865حي 

مركز حلوية

حي الاخوة حميدة

 مسكن865حي عدل 

مركز بهلي

مركز بهلي

شارع عمير محفوظ الصومعة

مطاعم

مركز بهلي

 مسكن الطابق ألارض ي ع د الصومعة100مشروع 

شارع زميم علي الصومعة

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

              العنــــــــــــــوان                   

شارع عمير محفوظ  الصومعة

 املتجه إلى بوينان29التعاونية العقارية محاذاة الطريق الوطني رقم 

املخرج الشرقي ملدينة الصومعة

مخابز

حي الاخوة حميدة

مركز الصومعة

مركز الصومعة

الصيادلة
شارع علي زميم الصومعة65

 الصومعة06/09 مسكن رقم 865حي عدل 

مداومة يومي عيد الفطرالصومعة

 ب الصومعة51شارع كريتلي مخطار رقم 

شارع كريتلي مخطار الصومعة 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

بركان دليلةالصيادلة

ولد تركي رضوان

مركز بن حمدان  بن خليلشعبان نور الدين 

غالب رفيق

مركز بن شعبان مقابل القطاع الصحي بن خليلقاسم سايح 

 سيد علي بومقياس

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 

بن شعبان

مركز بن شعبان

مركز بن حمدان

عين عائشة

دوار بن شعبان

مركز بن شعبان

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

مركز بن شعبان بن خليل 

مركز بن شعبان 

مركز بن خليل

مخابز

دوار بن شعبان

مداومة يومي عيد الفطربن خليل

بن شعبان

بن شعبان

عين عائشة

مركز عين عائشة 09

مواد غذائية عامة

بن شعبان

حي عين عائشة

مركز بن شعبان
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

طريق الرئيس ي بوعرفةجريدان فاطمة الزهراء

حي الدريوش بوعرفةمنحور سليمة

 بني مراد01شارع مصطفى حالح رقم صحراوي شوقي

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

مراد

 خزرونة بني مراد01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاس

حي فتال اوالد يعيش البليدة13راشدي حسين

شارع ج حي فتال اوالد يعيشطيبي رزق

ديار البحري تعاومية العقاريةم ش و ذ م م مارداين

شارع مناد دميش بني مراد14بن جية زوجة بن بابا علي

املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحريعبد الكريم بن تركية

 بني مراد147 رقم 36 مسكن 720حي زروال الحاج

 بني مراد21الحي الجديد رقم جعدل سفيان

 بني مراد41ديار البحري رقم فكير اسامة محمد

 بني مراد05حي املسلمين رقم زوادي محمد

 بني مراد05حالج مصطفى رقم حاج هللا صديق

مركز بني مراد شارع اول نوفمبرعاليش صادق

 بني مراد110 رقم 20 مسكن عمارة 720حي سعيد طيب

 بني مراد66 رقم 17 مسكن عمارة 720حي محمد قاسمي

 بني مراد14 رقم 10 مسكن عمارة أ و145حي حسينة عيسات

 ديار البحري01 رقم 07 مسكن عمارة 109حي مخباط محمد سليم

 تعاونية عقارية النصر بني مراد19تسوري حسين

حي ديار البحري بني مرادعنون حسين

18خزرونة حي الاخوة حضري رقم سعيد بن توتة

 بني مراد18 رقم 16 مسكن عمارة 500حي يبن حية مروان

السوق البلدي بني مراد03حجوج عبد النور

شارع اول نوفمبر بني مرادالوناس خلوف

طريق وادي العاليق بني مرادعبد الكريم عليوات

طريق وادي العاليق بني مرادبن شرشالي محمد

 بني مراد12حي ديار البحري رقم ورغي ابراهيم

نهج ج بني مراد16لعرابي رفيق

 بني مراد21 مسكن ع 720حي معمر عياش

 الطابق الارض ي بني مراد19 محل 04 مسكن عمارة عمارة ب320/28حي مختار جبالي

 بني مراد04 رقم 03 مسكن ع 320حي بلقايدي نجيم

 ديار البحري04 رقم 08 مسكن عمارة 109مشروع محمد ياسين ترز علي

 بني مراد05الحي الاسالمي رقم عبد الرزاق ملياني

حي ديار البحري بني مرادمهدي إسماعيل

حي الاسالمي بني مرادبن علي خوجة سيد علي

السوق البلدي بني مرادزياني مرزاق

 بني مراد02شارع مصطفى صحراوي رقم شوقي قرومي

بني مراد10 رقم 09 مسكن عمارة 242حي ألاخضر بوسطة

 خزرونة18شارع إلاخوة حضري رقم مربوح سيدهم عثمان

املنطقة الحضرية الجديدة بني مرادرمضان بن نجمة

 بني مراد44حي املسلمين رقم حاج هللا ياسين

ديار البحري بني مرادقاسمي زهير

 الطابق الارض ي بني مراد207 رقم 48 عمارة 720حي بزاري محمد

 بني مراد37 مسكن عمارة 720 حي 165بلعيادي جمال

مواد غذائية عامة

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

بني مراد

الصيادلة

 مداومة يومي عيد الفطر

مخابز

مقاهي

قصابة

اطعام سريع

خضر وفواكه

مغازة



 بني مراد01 محل 09 مسكن عمارة 120+100حي صليحة قصاب زوجة عزازة

 بني مراد21 حي الجديد رقم 31جعدل اسماعيل

 خزرونة02 رقم 16 مسكن عمارة 500حي زحاف عزيز

 خزرونة14التعاونية العقارية الامال رقم مزازة وليد

 خزرونة146التعاونية العقارية الامال عمارة س رقم عبد هللا لطفي

 مسكن خزرونة500حي زحاف رفيق

 الطابق ألارض ي بني مراد01حي خزرونة رقم حبيب نور الدين

شارع الاخوة حضري خزرونة19عليوات رضوان

 بني مراد10 رقم 10 مسكن عمارة 120+100حي هني زروقي فريد

 املنطقة الحضرية الجديدة بني مراد06 عمارة 02 مسكن حصة 140مشروع بوغردي محند

 مسكن بني مراد136املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري مشروع بشير قضات

طريق وادي العاليق بني مرادقوريش داود

 بني مراد03 مسكن عمارة س رقم 242حي طاهر عباس

 حي ديار البحري بني مراد48مخلوف عائشة

 بني مراد38تجزئة ديار البحري رقم بن قدادة محمد امين

 بني مراد12حي ديار البحري رقم بن ساعد عبد الرزاق

 بني تامو205 رقم 49 مسكن عمارة 720حي طاهر ساحي

شارع اول نوفمبر بني مرادحسين زواني

 مسكن عمارة س بني مراد145حي 10ساحل سفيان

حي ديار البحري بني مراد26نبيل فرصادو

 بني مراد04حي الجديد رقم بنينة منيعة

طريق الوطني بني مراداوخمال ليلى

 بني مراد06 رقم 02 م أت ع 119منطقة الحضرية ديار البحري مشروع صراح رووف

 بني مراد470 مج 05 قسم 03 مسكن عمارة 119مشروع سيد علي دحاف

 ديار البحري155 رقم 36 مسكن عمارة 720حي خالد سعيد عزة

 بني مراد23 رقم 7 مسكن عمارة أ146حي كمال قاسمي

 بني مراد01 رقم 01 مسكن عمارة 720حي محمد عزوز

 بني مراد23 رقم 10أقامة الياسمين ع فروحني علي

بني مراد-  ديار البحريكمال بوكريد

 ديار البحري200 قطعة 20املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري تجزئة عبد الكريم بن تركية

بني مرادقرميد عبد القادر

حي الياسمين ديار البحريكابي رئيد

 بني مراد470 مج 05 قسم 03 مسكن عمارة 119مشروع هشام سيد علي دحاف

 بني مراد37 مسكن عمارة 720 حي 165بلعيادي جمال

 حي إلاسالمي بني مراد01بن عامر فاتح

 شارع بايلة خزرونة بني مراد03روابح فؤاد

تجزئة ديار البحري بني مرادمحمد امين بن قدادة

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

 ديار البحري03 مسكن عمارة 720 حي 07بشير شريف

 شارع محمد لزرق بني مراد05دريوش زوجة زراق

نهج إلاخوة حضري خزرونةرمول عبد الحكيم

05شارع إلاخوة حضري رقم ياسين فليفتي

 بني مراد04الحي الجديد رقم علي فضيل

بني مراد- حي ديار البحريعامر مصطفى

الحي إلاسالمي- القاعدة املركزية لإلمدادبن عامر محمد

 لزرق أحمد بني مراد03خياطي زهراء

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد الفطرمواد غذائية عامةبني مراد

 مداومة يومي عيد الفطربني مراد


