الجمهوريـــة الـــجزائرية الديمـــقراطية الشعــبية
وزارة التجــارة و ترقية الصادرات
مديرية التجـارة و ترقية الصادرات لـوالية البـلـيـدة
المفتشية االقليمية التجارة بوقرة

قائمة التجار المعنيين بمداومة عيد األضحى 2022
البلدية

النشاط

اسم التاجر

عنوان المحل

يحياوي حسين
عثمان زكاري
خشين محرز
الفضيل فاروق
قبي مصطفى
فريدة بورنان
سيدعلي شامة
قفقاف مراد
شيخ عبد الغاني
عمر فريحة
حمداوي محمد
عزالدين بلحمدي
مقالتي رابح
عبد القدر بوغالف
هاجر بن القايد
مرزاق يحياوي
أومدي محمد
المقداد رزيقة
عادل لغلوغ
بالش محمد أمين
حمدود محمد
حمدود رضوان
مروان مطمور
بوالباني عبد الحليم
شيخي عادل
صفاق حميدة
مراد زواهرة
براهيم حدو
هاللي حمود
هاللي خير الدين
سمير زعباط
عمر زمورة
مهدي عزيب
حمزة بوعزوز
بوعالم جيداري
باديس بوحناش

طريق الجزائر  -بوقرة
حي اللوزات  -بوقرة
حي اللوزات رقم  - 77بوقرة
تجزئة  138رقم  66طريق األربعاء  -بوقرة
حي اللورات  -بوقرة
شارع عزيب بن يوسف رقم  - 46العبازيو  -بوقرة
شارع عزيب بن يوسف رقم  74العبازيز  -بوقرة
شارع أوسرير محمد  -بوقرة
الطريق الوطني رقم  29بين بوينان وبوقرة  -بوقرة
طريق البليدة  -بوقرة
شارع مزيان محمد محل أوسرير -بوقرة
شارع حمينة محمد رقم  - 08بوقرة
طريق البليدة رقم  - 47بوقرة
طريق الجزائر  -بوقرة
طريق الجزائر محل  - 71بوقرة
طريق الجزائر رقم  - 01بوقرة
طريق الجزائر  -بوقرة
طريق الجزائر رقم  72محل  - 02بوقرة
حي الملعب عمارة رقم  - 08بوقرة
حي اللوزات  -بوقرة
حي الوزات  -بوقرة
حي اللوزات  -بوقرة
حي عين الباردة رقم  10الطابق األرضي  -بوقرة
طريق األربعاء رقم  - 115بوقرة
حي  40مسكن عمارة  - 03بوقرة
حي  310مسكن عمارة  07رقم  - 03بوقرة
حي اللوزات  -بوقرة
شارع أوسرير محمد حصة  - 02بوقرة
حي اللورات  -بوقرة
حي اللورات  -بوقرة
حي اللورات  -بوقرة
رقم  46حي اللوزات محل  - 01بوقرة
حي العبازيز رقم  - 36بوقرة
دوار العبازيز  -بوقرة
حي العبازيز  -بوقرة
حي العبازيز  -بوقرة

سوبيرات

بويط هشام

غابة الزاوش محل  - 178بوقرة

قصابة

محمد عزوني
حميان سفيان
عمور عادل
جعفر شباح

حي  220مسكن اجتماعي تباهي عمارة  06رقم  - 02بوقرة
حي الملعب رقم  14محل  - 01بوقرة
حي عين الباردة  -بوقرة
حي اللوزات محل  - 06بوقرة

المخابز

التغذية العامة

قصابة

بوقرة

اطعام سريع

مقاهي

محطة الخدمات

سوق الجملة
للخضر و الفواكه

حي اللوزات  -بوقرة
علي عراب
حي العبازيز رقم  - 11بوقرة
كمال بلقاضي
شارع أوسرير محمد رقم  209بلدية بوقرة  -بوقرة
عبد النور بوالباني
شارع أوسرير محمد رقم  148بلدية بوقرة  -بوقرة
بالل مسالة
سوق الجملة  -بوقرة (المربع مجهول)
عبد هللا بوضياف
دوار العبازيز  -بوقرة
بوحناش توفيق
طريق الجزائر بلدية بوقرة  -بوقرة
جمال بلهوشة
طريق الجزائر  -بوقرة
كريم عالم
طريق األربعاء رقم  05بلدية بوقرة  -بوقرة
كريم شراطي
شارع أوسرير محمد رقم  - 76بوقرة
جمال بوغالف
طريق الجزائر -بوقرة
بلعمري محمد
شارع حميدوش مولود طريق الجزائر رقم  73بلدية بوقرة  -بوقرة
وليد يطو
طريق األربعاء رقم  209بلدية بوقرة  -بوقرة
محمد بوعلباني
حي بوغالف  -بوقرة
لواليش جمال
طريق الجزائر  -بوقرة
ش ذ م م المنار (بلعمري محمد)
ساحة األمير خالد  -بوقرة
محمد كمال هواري
مربع رقم  - 13بوقرة
بوعالم منصور
مربع رقم  - 331بوقرة
عادل قاسحي
مربع رقم  - 329بوقرة
بوالباني خداوج
عبد الرحمان عبد العزيز مربع رقم  - 327بوقرة
مربع رقم  - 10بوقرة
عبد القادر عزيب
مربع رقم  - 06بوقرة
عالل محمد
مربع رقم  - 01بوقرة
محمد العشي
مربع رقم  - 22بوقرة
محمد لخضاري
مربع رقم  - 137بوقرة
وشفون ابراهيم
مربع رقم  - 212بوقرة
رشيد بوقرين
مربع رقم  216و  - 215بوقرة
العيداني مصطفى
مربع رقم  - 15بوقرة
بورابيعة الهادف
مربع رقم  - 68بوقرة
بن مزيان علي
مربع ب  -بوقرة
بونباب مولود ( فؤاد )
مربع رقم  - 76بوقرة
بلعزوقي فؤاد
مربع رقم  - 315بوقرة
نذير وشان
مربع رقم  - 12بوقرة
علي طرد
مربع رقم  - 115بوقرة
بركان فيصل
مربع رقم  - 170بوقرة
عثمان كمال
مربع رقم  - 312بوقرة
جدة محمد
مربع رقم  - 173بوقرة
شراطي مصطفى
سوق الجملة  -بوقرة
ولباني الحاج
مربع رقم  - 231بوقرة
عويشة حمود
مربع رقم  - 32بوقرة
أ وشان علي
مربع رقم  - 25 / 24بوقرة
لعزيزي سعيد
مربع رقم  - 221بوقرة
ضيف هللا رابح
مربع رقم  - 303 / 302بوقرة
أحمد عثمان
مربع رقم  - 114بوقرة
نصر الدين بلوط
مربع رقم  - 112بوقرة
رشيد سعدي
مربع رقم  - 74 / 73بوقرة
رمضان فراش
مربع رقم  - 38بوقرة
بوقرة محمد
مربع رقم  - 233بوقرة
أددد شيخ
مربع رقم  - 260بوقرة
شريف محمد
مربع رقم  - 35بوقرة
مكيسي عبد الكريم
مربع رقم  - 34 / 33بوقرة
ميهابلي رابح
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قائمة التجار المعنيين بمداومة عيد األضحى 2022
البلدية

النشاط

المخابز

التغذية العامة

األربعاء
خضر و فواكه

عنوان المحل

اسم التاجر
محمد المختار رزاق

تجزئة  71قطعة رقم  66حي الفحص محل رقم  - 04األربعاء

عبد الكريم سيد ادريس

شارع كبير محمد رقم  - 21األربعاء

عادل عبد الرزاق حسان كحل العين

شارع كبير محمد  -األربعاء

فتحي حميدوش

شارع االخوة لزاريف محل رقم  - 01األربعاء

رفيق بشير باشا

شارع العقيد بوقرة  -األربعاء

شفاعي كلثوم

شارع الشيخ المقراني محل رقم  - 01األربعاء

بولعراس عبد الرزاق

شارع الشيخ المقراني  -األربعاء

الخير بسي

شارع شعالة عمر رقم  48المحل الثاني  -األربعاء

معوشي عبد المومن

حصة  71سكن رقم  66حي الفحص محل  - 01األربعاء

منصور أسامة

تجزئة  71قطعة  66حي الفحص محل  - 01األربعاء

قشوان عبد الرؤوف

شارع الفحص رقم  - 85األربعاء

قشوان ابراهيم

حي  150مسكن  LSPعمارة  A2رقم  16قسم  58مج,م  - 06األربعاء

زكرياء بوسالمة

شارع علي سواق رقم  - 27األربعاء

باسم بلجودي

حي الفحص رقم  - 03األربعاء

حمزة بوبعلة

حي  150مسكن اجتماعي تساهمي عمارة  Bرقم  - 28األربعاء

منصور مصطفى

شارع االخوة بوعيتوم رقم  05محل رقم  01الطابق األرضي  -األربعاء

بكير توفيق

حي  60مسكن ا ت و  60محل  12حصة  - 08األربعاء

عمروش عمر

رقم  27حي االخوة صحراوي  -األربعاء

عبد الكريم حمودة

شارع العقيد بوقرة  -األربعاء

منصور حسين

شارع العمرني عبد القادر  -األربعاء

بن دومية ابن طاهر

شارع عصماني الهادي  -األربعاء

بن دومية ابن طاهر

شارع الشيخ المقراني  -األربعاء

سليمي عبد الرحمان

شارع الشيخ المقراني  -األربعاء

عمروش سمير

شارع الشيخ المقراني المحل رقم  - 05األربعاء

بوعبد هللا زهيدة

طريق الوطني رقم  08نهج تبالط  -األربعاء

بكير توفيق

شارع المقراني عبد القادر  -األربعاء

الهاشمي بلعيفة

طريق أومال الحصة  - 04األربعاء

اسماعيل فاروق

شارع الفحص رقم  - 14األربعاء

صغير براهيم

شارع عصماني الهادي  -األربعاء

مهناوي مراد رحمة ميت لالستراد والتصدير شارع األمير عبد القادر رقم  - 01األربعاء

قصابة

فؤاد بكير

شارع االخوة صحراوي  -األربعاء

زوادين وليد

شارع االخوة صحراوي رقم  - 53األربعاء

بكير مصطفى

مشروع  150مسكن اجتماعي تساهمي  B02محل  - 26األربعاء

فيصل خالفة

حي  71قطعة الفحص  -األربعاء

كلوش فارس

فحص طريق مفتاح محل رقم  - 16األربعاء

العياشي لخضر

مشروع  150مسكن اجتماعي تساهمي  -األربعاء

اطعام سريع

مقاهي

محطات الخدمات

حمزة اسماعيل

شارع الفحص محل رقم  - 01األربعاء

جالل سيفي

حي  150مسكن اجتماعي تساهمي عمارة  A7رقم  14الطابق األرضي -
األربعاء

لزاريف محمد

رقم  17شارع االخوة صحراوي  -األربعاء

بن الدين سمير

شارع كبير محمد  -األربعاء

صغير عالل

شارع الشيخ المقراني  -األربعاء

مباركي مسعود

شارع كبير محمد  -األربعاء

علواش سهيلة لكرون أحمد

شعالة عمار  -األربعاء

عمارة مصطفى

ساحة الشهداء  -األربعاء

منور حسين

شارع صحراوي  -األربعاء

يعقوب محمد

كبير محمد  -األربعاء

محمد تواليت

شارع األمير خالد رقم  138بلدية األربعاء  -األربعاء

كركوش مراد

شارع األمير خالد  -األربعاء

شطابي محمد

شارع كبير محمد  -األربعاء

أوشريف عمار

شارع كبير محمد  -األربعاء

محي الدين مهدي

طريق تابالط  -األربعاء

زوادين حميد

رقم  13شارع االخوة صحراوي  -األربعاء

بيبي عمر

ظريق براقي  -األربعاء
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قائمة التجار المعنيين بمداومة عيد األضحى 2022
البلدية

النشاط

المخابز

التغذية العامة

مفتاح

سوبيرات

اسم التاجر

عنوان المحل

مراد مداس

حي برقوق محل رقم  01بناية  - 04مفتاح

جربوعة مداني

حي برقوق الطريق الوطني رقم  - 29مفتاح

دكاني نورالدين

حي برقوق رقم  06مج ملكية  - 50مفتاح

قلفاط فؤاد

حوش الحفرة  -مفتاح

خليفي مولود

شارع نفراجي بلقاسم  -مفتاح

بوفتوح عمر

شارع زيتوني محمد  -مفتاح

شريفي حسين

نهج االخوة عيادي رقم  03محل ب  -مفتاح

قصار اسماعيل

شارع الكفيف أحمد رقم  - 06مفتاح

زطيلي ياسين

طريق المستشفى شارع االخوة عبادي رقم  - 16مفتاح

دراجي رابح

رقم  47ب شارع فنيش أحمد ط أ  -مفتاح

ش تضامن االخوة كاهية

شارع سيدهم سليمان  -مفتاح

رمضاني طارق

شارع نفراجي بلقاسم  05مفتاح البليدة

بوزياني أحمد

حي برقوق طريق األربعاء محل رقم  02مفتاح

رضا مرابط

حي برقوق محل رقم  02مفتاح

أوعمارة محمد

حي  32 + 128سكن عمارة أ  05رقم  - 14مفتاح

بورابعة أحمد

حي  500مسكن عمارة ب  - 01مفتاح

بكير عبدالقادر

شارع فنيش أحمد  -ط و رقم  - 29مفتاح

قصار عادل

شارع نفراجي بلقاسم  -مفتاح

كرباب موني

شارع رسولي محمد رقم  - 23مفتاح

مادي عبد الرؤوف

شارع فنيش أحمد  -مفتاح

قونان رابح

رقم  09شارع فنيش أحمد  -مفتاح

سالمة اسماعيل

شارع سيدهم سليمان ع ج رقم  - 66مفتاح

بوبكر سماري

محل  09رقم  01شارع االخوة عيادي  -مفتاح

زموري عبد الكريم

على واجهة نهج االخوة عيادي  -مفتاح

الكفيف محمد

رقم  12شارع صاف صادق  -مفتاح

حميد رباحي

السوق البلدي الجديد شارع رسولي محمد  -مفتاح

سالمة نورالدين

رقم  05شارع االخوة عيادي  -مفتاح

كريم ابراهيم

شارع رسولي محمد  -مفتاح

واضح رشيد

شارع مزران علي  -مفتاح

كليل عادل

شارع الكفيف أحمد رقم  - 44مفتاح

زكراوي قويدر

حي  3555مسكن ع  111رقم  - 12مفتاح

زموري أحمد

شارع رسولي محمد رقم  63مفتاح

عبد الغافور تركية

شارع فنيش أ د م  -مفتاح

خضر و فواكه

قصابة

اطعام سريع

مقاهي

محطات الخدمات

علي صاف

حي برقوق محل رقم  07مفتاح

حكيم موالحي

حي  500مسكن عمارة أ  02محل رقم  - 15مفتاح

عباس مسلم

حي برقوق مفتاح

تركية مراد

حي برقوق  176مسكن  -مفتاح

رايس عبد الوهاب

شارع فنيش أحمد رقم  - 01مفتاح

مادي رفيق

حي برقوق  176مسكن  -مفتاح

مشري الياس

حي البرقوق طريق األربعاء محل  03مفتاح البليدة

حلو عبد الحكيم

شارع كوريفة رابح مفتاح

سياخن رابح

حي برقوق محل رقم  21مفتاح

شقوفي فارس

شارع نفراجي بلقاسم قطعة رقم  02مفتاح البليدة

بوزيد مجراب

حي برقوق رقم  06مج ملكية  - 50مفتاح

داود مشري

شارع نفراجي بلقاسم  -مفتاح

دحمان بوعالم

شارع كوريفة رابح الطابق األرضي  -مفتاح

جيلي حورية

شارع نفراجي بلقاسم رقم  - 02مفتاح

سعيداني طيب

شارع محطة الحافالت شارع فنيش أحمد  -مفتاح

محمد بوشهير

حي  400مسكن  112رقم  - 04مفتاح

دحمان بوعالم

شارع كوريفة رابح الطابق األرضي  -مفتاح

فاطمة الزهراء دياب

شارع منصوري بوعالم  -مفتاح

واضح محمد

شارع الكفيف أحمد  -مفتاح

سفيان عبد الكريم

رقم  26حي  100 / 71مسكن ع  03مفتاح

سعيدي محمد

شارع الكفيف أحمد  -مفتاح

تكفاريناس ولد محمد

شارع كوريفة رابح ع رقم  7بناية رقم  - 12مفتاح

بعير عبد الجليل

شارع كوريفة رابح  -مفتاح

الغول محمد

طريق األربعاء شارع فنيش أحمد  -مفتاح

حموشي وحيد

حي السرايجية  -مفتاح

ش ذ م م بيجي EURL BIDJI

طريق األربعاء  -مفتاح
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مديرية التجـارة و ترقية الصادرات لـوالية البـلـيـدة
المفتشية االقليمية التجارة بوقرة

قائمة التجار المعنيين بمداومة عيد األضحى 2022
البلدية

النشاط

بوشعال نور الدين
القد عبد الرحمان

أوالد سالمة

قبايلي أحمد

أوالد سالمة السفلى  -أوالد سالمة

رضوان كركوش

أوالد سالمة

واضح لكحل

أوالد سالمة المركزية  -أوالد سالمة

محمد طهراوي

أوالد سالمة

سوبيرات

حسين منصور

شارع االخوة العيشي  -أوالد سالمة

خضر و فواكه

ولد يحيى علي

حي أوالد سالمة  -أوالد سالمة

نبيل خيدر

أوالد سالمة المركزية  35محل ب  -أوالد سالمة

جفال جلول

أوالد سالمة

ماجن محمد أمين

حي أوالد سالمة  -أوالد سالمة

أوسرير مجيد

أوالد سالمة

بوعالم فراحوي

حي أوالد سالمة  -أوالد سالمة

بوتريق قدور

أوالد سالمة المركزية  -أوالد سالمة

قشنيطي الياس

أوالد سالمة المركزية  -أوالد سالمة

المخابز

التغذية العامة

أوالد سالمة

اسم التاجر

عنوان المحل
شارع مرهوب محمد رقم  111أوالد سالمة السفلى  -اوالد
سالمة

قصابة
اطعام سريع
مقاهي

محطات الخدمات

الجمهوريـــة الـــجزائرية الديمـــقراطية الشعــبية
وزارة التجــارة و ترقية الصادرات
مديرية التجـارة و ترقية الصادرات لـوالية البـلـيـدة
المفتشية االقليمية التجارة بوقرة

قائمة التجار المعنيين بمداومة عيد األضحى 2022
البلدية

النشاط

التغذية العامة

حمام ملوان

اسم التاجر

عنوان المحل

محمد العرباوي

الحي الجديد  -بلدية حمام ملوان

العرباوي أمين

الحي الجديد  -بلدية حمام ملوان

مصطفى شريف

حي تحامولت رقم  - 32حمام ملوان الجديدة

يحي يزوزي

الحي الجديد حي  220مسكن  -حمام ملوان

بوشعيتة جويدة

حي تحامولت  -حمام ملوان الجديدة

يوسف لعجايلية

طريق حمام ملوان  276رقم  - A 276بوقرة

مقاهي
بوقرعة كمال

حي الجديد حمام ملوان  -بوقرة

