
سعيد كريم
16A4082029سالمة اوالد عمر بن حي

حسين اوسرير

12A4069345
سالمة اوالد

سليمان طهراوي
1909108805

المركزية سالمة اوالد

محمد يحيى ولد
فواكه و خضر ت/ت

المركزية سالمة اوالد

سوبيراتبالط زهية

14A4074526

سالمة اوالد محل عمر بن حي

المركزية سالمة اوالدلكحل واطح

المركزية سالمة اوالد 02القادر عبد ختال

سالمة اوالد 01 رقم محل رابح ترغيوت شارعوليد بهياني

جلول جفال
14A4075626

المركزية سالمة اوالد

01 رقم محل العليا سالمة اوالدمحمد يحيى

المركزية سالمة اوالديوسف اسماعيل

ابزار المجيد عبد
04A0107910

 سالمة اوالد 111 رقم  موهوب الشهيد شارع

السفلى

SARL BRHسالمة اوالد عمر بن حي

العليا سالمة اوالدجميلة لحسن بن

مقهى
سالمة اوالد حيبوعالم فراحوي

اطعام
سالمة اوالد 01 رقم محل االربعاء طريقمحمد بوثلجة

الرؤوف عبد مادي

16A4082411
مفتاح احمد فنيش شارع

محمد قصار

03A4034849
 سليمان سيدهم شارع

علي ذياب

08A4051146
 مفتاح 66/67 رقم 08 ع مسكن 500 حي

 احمد بورابعة

08A4051050
03/02 رقم 1 ب ع مسكن 500 حي

محمد شرفة

15A4079717
 07 رقم محل برقوق حي

سالمة اوالد  2019 المبارك االضحى عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة

العامة التغذية

اللحوم

مخابز

خدمات محطة

العامة التغذية

مفتاح  2019 المبارك االضحى عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة



 رضا مرابط
مفتاح برقوق حي

اوشريف امحمد

13A4017534
مفتاح الكاليتوس طريق

 رشيد واضح

99A4017534
علي مزوان شارع

اسماعيل قصار
مفتاح الكفيف شارع09/18/12425/ ح ب

محمد شرفة

12A4069426
15 رقم 03 ع مسكن 100/71 حي

محمد ديف

19A4092104
سليمان سيدهم شارع

 قصار جمال

18A4090391
مفتاح 42 رقم بناية مزوان طريق

 فاروق مزاح

14A4074550
7 رقم عمارة مسكن 500 حي

كليل عادل

16A4083682
مفتاح 4 رقم محل بلقاسم نفراجي شارع

 بالل زيطاري

16A4081765
مفتاح عيادي االخوة شارع 1

حلو الحكيم عبد

14A4074902
رابح كوريفة شارع

 مجراب عمر

06A4832225
مفتاح 41 رقم احمد فنيش شارع

الياس مشري

17A4086519
مفتاح  03 محل االربعاء طريق برقوق حي

 رابح سياخن

1909101791/ ا و
21 رقم محل برقوق حي

  علي محمد قصار

1909109886/وا
مفتاح علي مزوان شارع

 عادل جربوعة

16A4083897
مفتاح 1 رقم محل 4 رقم بناية برقوق حي

 حسين شريفي

08A4866120
مفتاح عيادي االخوة شارع

 االخوة تضامن شركة

99B0802941كاهية
مفتاح سليمان سيدهم شارع

 مصطفى شعنان

1909109491ا و
مفتاح 3 رقم صادق صاف شارع

 مراد قصار

09/18/05091
مفتاح القادر عبد مهدي شارع

 خليفي فريد

 14A4076613
مفتاح 5 رقم بلقاسم نفراجي شارع

 مداني جربوعة

12A4896725
مفتاح برقوق حي

خدمات محطةمحمد الغول

98A4015992
مفتاح احمد فنيش شارع

EURL BIDJI

04B0804672
مفتاح االربعاء طريق

العامة التغذية




قصابة

صناعية مخبزة

محطة

خدمات



بلقاسمي محمد

03A4034292
مفتاح بلقاسم نفراجي نهج

 رحيم رشيد

03A4033399
 احمد فنيش شارع

 محمد دراجي

99A4023234
 احمد فنيش نهج

 الكريم عبد شعنان

09A4053495
26 رقم 03 ع مسكن 71/100 حي

  سليماني ابوبكر

08A4050329
مفتاح 5 رقم باب 3 ع مسكن 50/ 29 حي

 بعو الجليل عبد

15A4078508
مفتاح رابح كوريفة شارع

شرفي رضا

15A4077859
5 ع تساهمي اجتماعي 176 مشروع برقوق حي

راحو رشيد

14A4074303
 سليمان سيدهم شارع

 محمد سالمي
رابح كوريفة شارع

 بلقاسم طبالي

99A4020059
11 رقم رابح كوريفة شارع

 منير كاهية

18A4089886
مفتاح برقوق حي

اطعام

مقهى



امين محمد اومدي
بوقرة الجزائر طريق

حسين شعوة
09A4053853بوقرة االربعاء طريق

امحمد فراش
15A4081389

 االربعاء طريق شمال مسكن 420 حي قبالة

بوقرة

عادل لغلوغ
بوقرة 08 رقم أ عمارة الملعب حي

الحفيظ عبد ميدون
98A4015454بوقرة الجزائر طريق

رضا بطاش
15A4081288بوقرة الجزائر طريق

الدين خير هاللي
10A4058257بوقرة اللوزات حي

بالش امين محمد

16A4082567
بوقرة اللوزات حي

 قبي عزيوز

99A4022544

 االربعاء طريق 02 رقم قطعة 138 تجزئة

بوقرة

نبيل مزيان
بوقرة الباردة عين حي

منور غربي

99A4019320
بوقرة الباردة عين حي

 عبد هللا بوعبد بن

16A4081553الرزاق
بوقرة اللوزات حي

محمد حمدود

98A4016016
بوقرة اللوزات حي

 طاهر مهدي ايت

10A4057418
بوقرة اللوزات حي

سليمان حمزة

12A4067126

 الوالئي الطريق واجهة على بوقرة مركز

موسى وسيدي بوقرة بين الرابط

  عالم كمال

99A4023927
بوقرة البريد شارع

 القادر عبد مولود
بوقرة البليدة طريق

 حسين شيخ

05A4040069 بوقرة 10 رقم محمد عياد شارع

 رابح مقالتي


12A4068692
بوقرة البليدة طريق 47

 عثمان احمد سيد


16A4081950
بوقرة االربعاء طريق

 جمال بكاي


17A4085250
بوقرة البليدة طريق

 محمد تليجاني


00A4026660
04 رقم بوقرة البليدة طريق

بوقرة 2019 المبارك االضحى عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة

العالمة التغذية



 الماحي شامة


99A4017453
بوقرة البليدة طريق 01 رقم

 مراد قفقاف

99
احسن مباركA4023105

 

بوقرة اللوزات حي

 القادر عبد سالي

 
بوقرة اللوزات حي

 الدين عز مسعودي
قريشي علي الشهيد شارع

الحليم عبد بوالباني


15A4079925
بوقرة االربعاء طريق

محمد قبي


99A4020748
بوقرة الملعب حي

 يحياوي مرزاق


19A4092407
بوقرة الجزائر طريق

 امين حميان


02A 4032643
بوقرة االربعاء طريق 01

 مراد زواهرة


15A4079831
بوقرة اللوزات حي

 الحكيم عبد شيخ

14A4076893

 بوقرة الي بوينان من 29 رقم الوطني الطريق

01 رقم

عزوني محمد
02A4031854

 04 رقم 05 أ ع ت اجتماعي مسكن 220 حي

بوقرة

سفيان حميان
18A4089314بوقرة الملعب حي

بوغانم يوسف
14A4076662بوقرة اللوزات حي

علي بوغانم

17A4087208

 رقم B ع م 490 بحي الواقع ت ا م 116 حي

03

 رشيد لعجال

09A4054948
بوقرة محمد اوسرير طريق 01

فيصل قبي
10A4058770بوقرة اللوزات حي

زكريا عثمان
الباردة عين حي09/26/11557

الفضيل فاروق
02A403271666 بوقرة قطعة 138 تجزئة

 الطاهر محمد جلوم
بوقرة 13 رقم بوعالم بوقلماني شارع

          عمر شيخ

  حسين يحياوي

1909112339ا و
10 رقم محمد اوسرير شارع

عياش عثمان
98A6011715االربعاء طريق 137 رقم قطعة 138 تجزئة

مخابز

اللحوم

العالمة التغذية



 بوعالم عالق
بوقرة اللوزات حي

بوقرة قطعة 138 حيمحمد زواهرة

 طلبة عثمان حورية

14A4073995
بوقرة 40 رقم اوسرير شارع

 الوهاب عبد بوطريق
بوقرة البليدة طريق

رمضان حميد

محمد بلعمري
97B0802011بوقرة الجزائر طريق

جمال الواليش
99A4017752بوقرة القادر عبد االمير ساحة

كمال محمد هواري
01A4028195بوقرة اوسرير طريق

بوقرة بوعالم شارع99A4010084احمد بوغالف

76 رقم محمد اوسرير شارع99A4016521 جمال بوغالف

بوقرة االربعاء طريق 05 رقم00A4025174كريم شراطي

بوقرة الجزائر طريقمحمد بلعمري

بوقرة الجزائر طريق16A4083565 جمال بلعوشة

بوقرة الجزائر طريق03A4033156 مصطفى حمو

مقهى

اطعام

خدمات محطة

مخابز



 االربعاء طريق 11 رقم بلعوادي حي98A4013133يطو بن حميد

االربعاء بلعوادي حي00A4026852طارق زينة بن

االربعاء بلعوادي حي 17A408682098لحياني حمزة

االربعاء بلعوادي حي04A4037109بلحاج فاتح

االربعاء 1 محل 09 رقم علي دالي بن حي18A4090424الدين زين درارني

االربعاء 02 رقم علي دالي بن حي18A4088485حسين اقنيني

هشام تكراتي

12A4066626
االربعاء عمر شعالة شارع

الدين نور بوطلبة

11A4065894
االربعاء عمر شعالة شارع

مصطفى زربوطي
علي صالحي حي

احمد درارني

98A4016000
االربعاء بوقرة شارع 37

براهيمي الحميد عبد

01A4029890
زهار الدكتور شارع 25

مسعود لطفي

17A4085458
المجاهدين قدماء حي

سعيد عزاز

07A4048721
د محل بوقرة  طريق

 زروقي رابح

99A4016500
المقراني الشيخ شارع

حسان برجة

99A4018978
االربعاء عمر شعالة شارع

محمد عثمان

99A4020244
بوقرة العقيد شارع 16

 زهيدة هللا بوعبد

03A4035741
االربعاء 8 و ط

حمودة الكريم عبد

17A4084988
االربعاء بوقرة العقيد شارع

 الوهاب عيد عمروش
 زهار شريف الدكتور شارع

محمد رحالي

15A4081133
02 رقم 1 ب ع مسكن 73 حي

كمال حوري

17A4086266
 مولود غماتي شارع

االربعاء 2019 المبارك االضحى عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة

العامة التغذية



اعمر عمروش

01A4029837
صحراوي االخوة شارع 27

براهيم عمروش

13A4070040
عليش االخوة شارع

الطاهر زروقي

03A4035400
عليش االخوة شارع

كمال شنوفي
صحراوي االخوة شارع

كمال عاصب
االربعاء لخضر سي العقيد شارع 02

فؤاد غبريو

 سوبيرات
بلعوادي حي

مجيد خنوش

05A4040906
االربعاء بلعوادي حي

محمد حمزة

99A4018285
علي دالي بن حي

وكان الرحيم عبد

14A4077151
 علي دالي بن حي

علي حموش

14A4075834
بلعوادي حي

سعيد معمري

وفواكه خضر
بلعوادي حي

وفواكه خضرعمر الدين محي ولد

19A4091397
بلعوادي حي

حسين جالخ
04A0968080

االربعاء 172 رقم بلعوادي حي

علي عراب
01A4029077

05 رقم حرزالوي حي

 عبد عادل العين كحل

99A4019190الرزاق
محمد كبير شارع

المقراني الشيخ شارخ 68الرزاق عبد بولعراس

 االربعاء رحني حيفؤاد زيان بن

الهادي بعوني

99B0802686
االربعاء 29 رقم محمد كبير شارع

لوسيف اسماعيل

19A4080279
االربعاء محمد جعدي شارع

حورية عميش

 علي مخير
09A4055204

بلعوادي حي

مخابز

العامة التغذية



النور عبد سيلمي
18A4089958

االربعاء علي دالي بن حي

االربعاء 138 رقم بلعوادي حيسعدي توفيق

عمر شعالة شارععلي بكير

 عمر شعالة شارعمخلوف بكير

فؤاد بكير

09A4053480
االربعاء صحراوي االخوة شارع

مراد مهناوي

10B0986708
االربعاء القادر عبد االمير شارع

االربعاء بلعوادي حيالرزاق عبد سحنين

عمر شارع 48حميد شامبي  

المقراني الشيخ شارععالل صغير

الشهداء ساحةعمارة مصطفى

زهار شريف الدكتور شارعكمال جياللي بن

سمير الدين بن

05A4099655
االربعاء محمد جعدي شارع

بكير جمال

18A4089883
االربعاء محمد كبير شارع 18

احمد لعساسي
11A4060877

محمد كبير شارع

هللا عبد بكيري
16A4081994بلعوادي حي 

دحمان شعبان

بوقرة شارعبلعيد رحني

مقهى

مخابز

االطعام

اللحوم



رابح اعراب
محمد كبير شارع

 العيد اقنيني

98A4014951
محمد كبير شارع

يوسف بن قادم
لخضر سي شارع

عادل كركار
لخضر سي الرائد شارع

بلعوادي حي03A4034169الطاهر دومية بن

براقي طريقبيبي خدمات محطة

SARLRelais la mitidja تبالط طريق

بوقرة شارع 25يزداد ناصر ايت

 خدمات محطة

مقهى




الرؤوف عبد مادي
16A4082411مفتاح احمد فنيش شارع


محمد قصار
03A4034849سليمان سيدهم شارع 


علي ذياب
08A4051146مفتاح 66/67 رقم 08 ع مسكن 500 حي 

08
  احمد بورابعةA405105003/02 رقم 1 ب ع مسكن 500 حي


محمد شرفة
15A407971707 رقم محل برقوق حي 

مفتاح برقوق حي  رضا مرابط


اوشريف امحمد
13A4017534مفتاح الكاليتوس طريق

99
  رشيد واضحA4017534علي مزوان شارع

مفتاح الكفيف شارع09/18/12425/ ح ب
اسماعيل قصار


محمد شرفة
12A406942615 رقم 03 ع مسكن 100/71 حي


محمد ديف
19A4092104سليمان سيدهم شارع

18
  قصار جمالA4090391مفتاح 42 رقم بناية مزوان طريق

14
  فاروق مزاحA40745507 رقم عمارة مسكن 500 حي


كليل عادل
16A4083682مفتاح 4 رقم محل بلقاسم نفراجي شارع

16
  بالل زيطاريA40817651 مفتاح عيادي االخوة شارع


حلو الحكيم عبد
14A4074902رابح كوريفة شارع

06
  مجراب عمرA4832225مفتاح 41 رقم احمد فنيش شارع


الياس مشري
17A4086519مفتاح  03 محل االربعاء طريق برقوق حي

21 رقم محل برقوق حي1909101791/ ا و 
رابح سياخن

مفتاح علي مزوان شارع  1909109886/وا   علي محمد قصار

16
  عادل جربوعةA4083897مفتاح 1 رقم محل 4 رقم بناية برقوق حي

08
   حسين شريفيA4866120مفتاح عيادي االخوة شارع


كاهية االخوة تضامن شركة
99B0802941مفتاح سليمان سيدهم شارع

مفتاح  2019 المبارك االضحى عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة

العامة التغذية




قصابة

صناعية مخبزة



مفتاح 3 رقم صادق صاف شارع1909109491ا و 
مصطفى شعنان

مفتاح القادر عبد مهدي شارع09/18/05091
   مراد قصار

14
    خليفي فريدA4076613مفتاح 5 رقم بلقاسم نفراجي شارع

12
  مداني جربوعةA4896725مفتاح برقوق حي


محمد الغول
98A4015992

مفتاح احمد فنيش شارع

EURL BIDJI

04B0804672مفتاح االربعاء طريق


بلقاسمي محمد
03A4034292مفتاح بلقاسم نفراجي نهج

03
  رحيم رشيدA4033399احمد فنيش شارع 


محمد دراجي 
99A4023234احمد فنيش نهج 

09
  الكريم عبد شعنانA405349526 رقم 03 ع مسكن 71/100 حي

08
   سليماني ابوبكرA4050329مفتاح 5 رقم باب 3 ع مسكن 50/ 29 حي

15
  بعو الجليل عبدA4078508مفتاح رابح كوريفة شارع


شرفي رضا
15A40778595 ع تساهمي اجتماعي 176 مشروع برقوق حي


راحو رشيد
14A4074303سليمان سيدهم شارع 

رابح كوريفة شارع  محمد سالمي

99
  بلقاسم طباليA402005911 رقم رابح كوريفة شارع

18
  منير كاهيةA4089886مفتاح برقوق حي

مقهى

اطعام

صناعية مخبزة

محطة

خدمات


