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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاطالبلدية
الاسم و اللقب أو التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

بوشريط كمال

غريب كريم

صابر بن حرز هللا

غليب عبد الكريم

يحياوي محمد

حكيم بقاش

بوقجاني شعبان

صابرين حرز هللا

عمورين سعيدة

مغاري عزيز

شريفي ياسين

بن طيبة املخفي

فوزي مرزوق

رضا عباطلية

العطري كمال

بن يحي أعمر

رضوان دوالش

لوناوس ي مراد

وخام مصطفى

العيد عبدلي

حدوش حمزة

عيساني أسيا

بن عاشور سفيان

بن شنافي رشيد

زهراوي رابح

أحمد الكرسعايري

فهيمة سعدي

رفيق بوزرتيني

لوزورين نور الدين

طرش ي صالح الدين

بونجعد أحسن

الكريمايري أحمد

زهراوي رابح

امحمد بوشحيطة

بونجعد أحسن

حرازي الهواري

بوشعيطة محمد

بومسيد عمر

شويحي عطاء هللا

سيد علي بومسيد

بوشرنوح محجوب

رويجالي صهيب

دحماني حاج

عمير حميد

أوجير محمد

عرقاب بن عيس ى

محمد قيرواني

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى اوالد يعيش

 اوالد يعيش044 و 03شارع محمد صادق محل رقم 

 اوالد يعيش488حي 

 اوالد يعيش05 رقم 1 مسكن ع 402حي 

 اوالد يعيش البليدة50نهج س رقم 

 اوالد يعيش74حي الجديد رقم 

 اوالد يعيش31شارع س رقم 

حي الجديد اوالد يعيش35

 ب اوالد يعيش33 رقم 30 مسكن عمارة 400حي 

شارع الرئيس ي حي اول ماي اوالد يعيش

جزارة اوالد يعيش البليدة

املدخل الشمالي الشرقي حي اول ماي اوالد يعيش

حي امللياني شارع الشهداء اوالد يعيش

حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش31حي البرتقال 

 حي بن عاشور164شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 اوالد يعيش45 أ رقم 20 م ع 520حي 

 مسكن اوالد يعيش520مقابل حي 

 اوالد يعيش02 رقم 12 مسكن ع 168/1106حي 

حي بن عمور اوالد يعيش

اوالد يعيش 

 اوالد يعيش01حي الشهيد رقم 

بلدية أوالد يعيش    - 2019         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

 اوالد يعيش04شارع اوجيل عمارة رقم 

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش03تعاونية بن بو العيد رقم 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش18الحي الجديد رقم 

حي الجديد تعاونية طيب جغالفي اوالد يعيش07

طريق وخام احمد اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 اوالد يعيش10تعاونية ولد شرشالي رقم 

العنوان

مخبزة

مقاهي

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد محل رقم 

خضر وفواكه

 اوالد يعيش01شارع البليدة رقم 

 اوالد يعيش46 رقم 23 م ع 360حي 

شارع ب أوالد يعيش البليدة09

الشارع املحوري اوالد يعيش

 اوالد يعيش04شارع اوجيل عمارة رقم 

 مسكن حي املقبرة الاوروبية سابقا اوالد يعيش1240بالقرب من حي 

شارع طالبي نور الدين اوالد يعيش22

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 اوالد يعيش06نهج أحمد وخام رقم

 اوالد يعيش04 رقم 01 عمارة 110 مسكن مشروع 488حي 

 مسكن اوالد يعيش488 قبالة حي31حي البرتقال رقم

 اوالد يعيش01الحي الجديد رقم 

 اوالد يعيش01حي أول ماي رقم 

 اوالد يعيش488 حي 31حي البرتقال رقم 

شارع ب أوالد يعيش البليدة09

 مسكن اوالد يعيش402حي 



محمد بن عبد الرحمان

بومسيد عبودي

شرف رضا

فرون محمد عبد الكريم

زناخري ابراهيم

حرازي أحمد

عقاب علي

دحاس علي

احسن حوبان

بلغات عبد النور

حمزة كروب

إلياس كرموش

علي عيس ى

رابح خنافيف

بن طوبلة محمد

مقتونيف زوبير

محمد سقو

نور الدين سالم

رضوان رجاج

عبد املجيد بن يحي

سعيد صالح الدين

وناس عبد القادر

يحي طيبوني

كسار يونس

حمزة وبوب

بوقارة نادية

نصر الدين حرازي

وهيبة بكة

محمد سخري

فهيمة سعدي

بن مهدية فارس

بن عائشة بن هنور

عبد القادر لخضر

بوشاشية كمال

عباس عبد الرزاق

صالح الدين طرس ي

بلعروس ي جمال

ملبوس ليلى

بالل حرازي

أحمد هناوي

عامر عالل

بن بايرة وهيبة

مسعودي ياسر

بوجمعة خالد

سعدي محمد

بوشامة غازي محمد

حرازي عدالن بن رابح

حرازي زواوي

علي عيس ى

سفيان كروش

عبد املنصف جياللي

محمد دربال

امحمد مومو

مراد حسيب

العمراوي احمد

قلدوس ي محمد

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى اوالد يعيش

مداومة يومي عيد ألاضحى اوالد يعيش

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

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش9مسكن عمارة رقم 164

 اوالد يعيش03 رقم 68 مسكن عمارة 1240حي 

حي الامير اوالد يعيش

حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش41 رقم 82 مسكن عمارة 1240حي 

 اوالد يعيش29تعاونية املستقبل رقم 

 اوالد يعيش09حي اول ماي سوق املغطى رقم 

تعاونية الكونكور اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش1064حي 

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش16 مسكن عمارة 164حي 

 اوالد يعيش55 سبتمبر رقم 17شارع 

 اوالد يعيش83حي الامير عبد القادر عمارة 48

 م اوالد يعيش420النطقة السكنية الجديدة على بعد 

 اوالد يعيش34حي بن عمور نهج أ رقم 

الطريق الرئيس ي املؤدي الى اوالد يعيش

شارع زغواني عبد القادر اوالد يعيش

 مسكن املنطقة الحضرية الجديدة اوالد يعيش360حي 

 اوالد يعيش03املنطقة السكنية الجديدة رقم 

 اوالد يعيش19حي بن عمور رقم 

 اوالد يعيش02 مسكن رقم 112 63/1100حي 

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش12شارع الشهداء رقم 

 اوالد يعيش34حي امللياني رقم 

حي امللياني أوالد يعيش

 اوالد يعيش37حي بن عمور نهج أ رقم 

 اوالد يعيش21حي بن عمور رقم 

 مسكن عمارة أ اوالد يعيش200حي 

 اوالد يعيش9حي بن يوسف بن خدة محل س 

 سبتمبر اوالد يعيش17شارع 

 اوالد يعيش04 رقم 02 مسكن ع 428حي 

 اوالد يعيش48شارع وخام احمد رقم 

 اوالد يعيش2 رقم 4حي بن عمور ممر 

 اوالد يعيش04حي التوارس رقم 

حي التوارس اوالد يعيش33

 اوالدد يعيش05 رقم 10مركز اوالد يعيش ع 

 اوالد يعيش31حي اول ماي رقم 

طريق الصومعة اوالد يعيش07

 اوالد يعيش28دوار اوالد يعيش طريق س رقم 

 اوالد يعيش46 رقم 23 مسكن عمارة 360حي 

 اوالد يعيش31حي أول ماي رقم 

 اوالد يعيش11حي اول ماي رقم 

 اوالد يعيش20 بن يوسف بن خدة ع 1652حي 

مركز اوالد يعيش

 س اوالد يعيش 13نهج ب رقم 

 اوالد يعيش24السوق املغطاة حي أول ماي رقم 

حي بن عمور شارع أ د اوالد يعيش

 حي اول ماي البليدة09تعاونية املستقبل تجزئة رقم 

 مسكن اوالد يعيش360حي التوارس مقابل حي 

حي التوارس اوالد يعيش

 اوالد يعيش17حي بن عمور مقطع رقم 

 3 مسكن تساهمي عمارة100شمال التعاونية العقارية كونكورد حي 

 اوالد يعيش05 رقم 20 مسكن عمارة 206حي 

 حي توارس اوالد يعيش01 محل رقم 10طريق بن عاشور رقم 

 اوالد يعيش01 مسكن رقم 402حي البرتقال 



بوجمعي محمد

مزاري عبد الصمد نزيهة

حاجي توفيق

زيدان مروان

محمد  سفق

مقتونيف زوبير

فاطمة فريدي

إلياس كرموس

بوزورين رضا

بوزورين زوبير

قريتلي أنيسة

قادوس ي رضوان

تشيشة المية

مالل أحمد

الفقاوي خالد

تعزونت عبد الرزاق

مداحي عبد الحميد

نذير حاج عيس ى

محمد ملين صدوقي

سعيد بوعود

احمد معمري

تفاحي أحمد نسيم

شعبان مزاري

سعيد بوعود

سمير حاللة

الفرطاش بشير

ايمن حرازي

بوشامة غازي

سبع فاطمة الزهراء

رياض محمد علي

بالل حسين

تشاالبي سمير

سفيان بن عاشور

ايمان موزاوي

MINORALمطحنة مطاحن

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى 

مداومة يومي عيد ألاضحى اوالد يعيش

اوالد يعيش

 اوالد يعيش13 رقم 22 مسكن النصر عمارة 132حي 

 اوالد يعيش01مسكن محل رقم 488

 اوالد يعيش45حي ألامير عبد القادر عمارة 

الطريق الرئيس ي املؤدي الى وسط اوالد يعيش الطابق ألارض ي

طريق الجزائر اوالد يعيش20

 اوالد يعيشBEAممر العابر بالقرب 

 السوق املغطاة اوالد يعيش21حي اول ماي رقم 

 اوالد يعيش21حي اول ماي رقم س رقم 

 محل ب  اوالد يعيش03 مسكن رقم 488حي 

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر ع 

 اوالد يعيش8 و54 رقم 6حي بن عمور مقطع 

 اوالد يعيش16 عمارة 158حي مسكن 02

 س اوالد يعيش09 رقم 09 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 د قطعة 16 عدل ع 1652حي 

شارع أ اوالد يعيش02

 اوالد يعيش19 رقم 27 مسكن ع 1652حي 

 اوالد يعيش02 رقم 13 مسكن ع 1100حي 

شارع اوالد يعيش25

    اوالد يعيش25 مسكن ع 132حي النصر 29

حي بن عمور اوالد يعيش

 اوالد يعيش02 رقم 132 مسكن 168/1160حي 

 اوالد يعيش01حي بن عمور رقم 

دملاس اوالد يعيش

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش21حي امللياني شارع س رقم 

  اوالد يعيش01 س 08م ع 1652 

11حي اول ماي اوالد يعيش رقم 

شارع د اوالد يعيش

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

إطعام سريع

 مسكن اوالد يعيش1000السوق املغطاة حي اول ماي 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر 17شارع 

 اوالد يعيش44شارع أحمد وئام رقم 

 س أوالد يعيش 13نهج ب رقم 

اوالد يعيش

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 161حي 

 اوالد يعيش06شارع الوئام أحمد رقم 

قصابة

مغازة


