
المحل عنوانالتاجر اسمالنشاط

بوقرة-  مسكن 490 حي مقابل اللوزات حيبوعالم عالق

بوقرة-  اللوزات حيعثمان زكاري

بوقرة-  محمد أوسرير شارععباس بوحجار

بوقرة-  األربعاء طريق 138 تجزة 66فاروق الفضيل

بوقرة-  الورود حيمحرز خشني

بوقرة-  األربعاء طريق 39 رقم قطعة 138 حيمحمد زواهرة

بوقرة-  العبازيز حيفلوشي الدين نور

بوقرة-  العبازيز حيحسام بوصيود

بوقرة - 02 رقم محل 72 رقم الجزائر طريقرزيقة المقداد

بوقرة-  الزاوش غابة الجزائر طريقرضا بطاش

بوقرة-  الجزائر طريقأمين محمد أومدي

بوقرة-  الجزائر طريق علي قريشي الشهيد شارععزالدين مسعودي

بوقرة-  الجزائر طريقمرزاق يحياوي

بوقرة - 03 رقم 01أ عمارة الملعب حيعادل لغلوغ

بوقرة-  الملعب حيمحمد قبي

بوقرة-  األربعاء طريق 115 رقمالحليم عبد بوالباني

بوقرة-  األربعاء طريق 02 رقم قطعة 138 تجزئةعمري زكرياء

بوقرة-  األربعاء طريق 126 رقم قطعة 138 حيحسين شعوة

بوقرة-  الباردة عين حيطاهر مهدي آيت

بوقرة-  الباردة عين حينبيل مزيان

بوقرة-  حمود بوغالف شارعقادر جالل

بوقرة-  اللوزات حي أمين محمد بالش
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المخابز

العامة التغذية



بوقرة-  اللوزات حيالقادر عبد حمدود

بوقرة-  اللوزات حيمراد زواهرة

بوقرة-  اللوزات حي عامر عالل الشهيد شارعمحمد قبي

بوقرة-  اللوزات حيعمر زواهرة

بوقرة-  الوزات حيالدين خير هاللي

بوقرة-  اللوزات حيحمود هاللي

بوقرة - 03 رقم عمارة مسكن 40 حيعادل شيخي

بوقرة - 75 رقم أوسرير شارعخوية بن سفيان

بوقرة-  وبوعينان بوقرة بين الوطني الطريقالحكيم عبد شيخ

بوقرة-  محمد أوسرير شارعمراد قفقاف

بوقرة - 21 رقم البليدة طريقالحكيم عبد زروالي

بوقرة - 01 رقم البليدة طريقالماحي شامة

بوقرة-  البليدة طريق فريحة عمر

بوقرة - 33 رقم اللوزات حيمراد جعدي

بوقرة-  مسكن 420 حي قبالةفراش أحمد

بوقرة-  العبازيز حيحسين معزوز

بوقرة - 39 رقم العبازيز حيحدوش مولود

بوقرة-  مراد بن 0 رقم العبازيز دوار بوحناش باديس

بوقرة-  العبازيز دوارحمزة بوعزوز

بوقرة-  العبازيز حيالياسين قايد

بوقرة-  العبازيز حيبوعالم جيداري

بوقرة - 03 رقم B 1ع مسكن 490 حي ن ا مسكن 116 حيعلي بوغانم

بوقرة - 02 رقم 6أ ع تساهمي اجتماعي مسكن 220 حي عزوني محمد

بوقرة - 01  رقم 14 رقم الملعب حيسفيان حميان

بوقرة - 01 األربعاءرقم طريقأمين حميان

بوقرة - 01 رقم البليدة طريق قفقاف مراد

بوقرة-  اللوزات حيبوغانم يوسف

العامة التغذية

قصابة



بوقرة-  الجزائر طريق سريع اطعاممحمد بلعمري

بوقرة-  أوسرير شارع 28 رقمخدير جالل

بوقرة - 146 رقم أوسرير شارعمسلكة بالل

بوقرة-  الجزائر طريق 01 محل 119 رقم بوالباني فاتح

بوقرة-  الجزائر طريقالمقداد محمد

بوقرة-  الجزائر طريق عالم كريم

بوقرة - 01 محل البليدة طريق عبيد فاروق

بوقرة - 94 رقم محمد أوسرير شارعبوعشة علي

بوقرة - 128 محمد أرسرير شارعبورنان ياسين

بوقرة - 05 محل تساهمي اجتماعي مسكن 220 حي بوقاسي نبيل

بوقرة - 09 رقم محمد عياد شارع حميد بوالباني

بوقرة - 178 رقم األربعاء طريقلعريبي أمحمد

بوقرة-  أ محل قطعة 138 تجزئةطراد عيسى

بوقرة - 76 رقم محمد أوسرير شارعبوغالف جمال

بوقرة - 05 رقم األربعاء طريقكريم شراطي

بوقرة - 209 رقم األربعاء طرقمحمد بوعلباني

بوقرة - 13 رقم الجزائر طريق وليد يطو

بوقرة-  الجزائر طريقجمال بلعوشة

بوقرة بلدية-  الجزائر طريقمحمد بلعمري

بوقرة-  خالد األمير ساحةكمال محمد هواري

بوقرة-  بوغالف شارعجمال لواليش

الخدمات محطة

سريع اطعام

مقاهي



بوقرة - 146 رقم مربععلي عصماني

بوقرة - 160 - 159 رقم مربععلي سعيد

بوقرة - 166 - 165 رقم مربعفريد بوعشة

بوقرة - 167 رقم مربععميري كمال

بوقرة - 162 رقم مربعساعد حميدي

بوقرة - 161 رقم مربع أحمد حميدي

بوقرة - 158 رقم مربع علي سعيد

بوقرة - 157 رقم مربعأحمد شعوة

بوقرة - 156 رقم مربع علي غربي

بوقرة - 147 رقم مربعاسماعيل وزين

بوقرة - 154 رقم مربعبولعراس القادر عبد

بوقرة - 143 رقم مربعكمال حنيس

بوقرة - 142 رقم مربع براهمي أمحمد

بوقرة - 292 رقم مربع مكيوي بولرباح

بوقرة - 290 رقم مربعرابح تواليت

بوقرة - 289 رقم مربع حميدات تواليت

بوقرة - 125 - 124 رقم مربع محمد طيلب

بوقرة - 284 رقم مربع توفيق شطيطع

بوقرة - 127 - 126 رقم مربع أعمر صكوشي

بوقرة - 295 رقم مربعمحمد رمضاني

بوقرة - 294 رقم مربع القادر عبد مزوز

بوقرة - 134 - 133 رقم مربع عبيد حميدات

بوقرة - 136 رقم مربع سفيان صبايحي

بوقرة - 139 رقم مربع محرز صبايحي

بوقرة - 153 رقم مربع مسعود قيدوش

بوقرة - 152 رقم مربع رضوان زميط

بوقرة - 283 / 282 رقم مربع الوناس فورمة

بوقرة - 287 رقم مربعاسماعيل فراش

  الجملة سوق

الفواكه و للخضر



بوقرة - 121 رقم مربع القادر عبد مزوز

بوقرة - 120 رقم مربعالحميد عبد تركي بن

بوقرة - 119 رقم مربع رفيق مفتاح

بوقرة - 118 رقم مربعرابح بلخير

بوقرة - 117 رقم مربعالهادي يخلف

بوقرة - 110 رقم مربعمنور العيدي

بوقرة - 115 رقم مربعفيصل بركان

بوقرة - 297 / 296 رقم مربعجمال شريف قدور

بوقرة - 299 / 298 رقم مربعالقادر عبد بورابعة

بوقرة - 301 رقم مربع مرزاق مباركي

بوقرة - 300 رقم مربعمصطفى مباركي

بوقرة - 307 / 306 رقم مربعربيع قسوم بن

بوقرة - 99 رقم مربعبطاش القادر عبد

بوقرة - 309 رقم مربعبوكوبوس الحميد عبد

بوقرة - 90 رقم مربعالقادر عبد عتوم

بوقرة - 98 رقم مربعنوار عالق

بوقرة - 103 / 102-  رقم مربعمسعود رباعي

بوقرة - 108 رقم مربعبوطريق مصطفى

بوقرة - 114 رقم مربع بلوط الدين نصر

بوقرة - 112 رقم مربع سعودي رشيد

بوقرة - 310 رقم مربعأوتمان محمد

بوقرة - 110 رقم مربعثليجاني حسين

بوقرة - 308 رقم مربعبوقربوس الحميد عبد

بوقرة - 89 / 88 رقم مربع فتيحة عزوني

بوقرة - 322 / 321 رقم مربعمحمد خدير

بوقرة - 319 / 318 رقم مربع أومدي ابراهيم

بوقرة - 320 رقم مربع محمد درارني

بوقرة - 211 رقم مربع محمد قورين بو

  الجملة سوق

الفواكه و للخضر



بوقرة - 205 رقم مربع محفوظ فراش

بوقرة - 203 / 202 رقم مربعحسن شراطي

بوقرة - 201 رقم مربعخودري الرزاق عبد

بوقرة - 199 رقم مربع مرزاق عماري

بوقرة - 198 / 197 رقم مربعأحمد محفوظ

بوقرة - 196 / 195 رقم مربع لعريبي كمال

بوقرة - 170 رقم مربعكمال عثمان

بوقرة - 188 / 187 رقم مربع بوعالم صكوشي

بوقرة - 189 رقم مربعالدين نور يعقوب بن

بوقرة - 192 / 191 رقم مربعأمين عمروش

بوقرة - 204 رقم مربعالقينعي الدين فجر

بوقرة - 207 / 206 رقم مربعحسان فليسة

  الجملة سوق

الفواكه و للخضر



المحل عنوانالتاجر اسمالنشاط
األربعاء-  محمد كبير شارعالعين كحل حسان الرزاق عبد عادل

األربعاء - 08 رقم بوقرة أمحمد سي شلرعبلوط مصطفى

األربعاء-  بوقرة العقيد باشا بشير رفيق

األربعاء - 04 رقم محل الفحص 66 رقم قطعة 71 تجزئةرزاق المختار محمد

األربعاء-  حرزالوي حي 05 رقمعلي عراب

األربعاء-   المقراني الشيخ شارعبولعراس الرزاق عبد

األربعاء - 02 رقم بلعوادي حيمحمد عمرة

األربعاء - 12 رقم بلعوادي حي مصطفى جربوع

األربعاء - 01 رقم محل الفحص حي قطعة 71 تجزئةأسامة منصور

األربعاء - 27 رقم سوامة علي شارعبوسالمة زكرياء

األربعاء-  الفحص شلرع تبان أنيس محمد

األربعاء - 06 م نهج 58 قسم 16 رقم A عمارة LSP  مسكن 150 حيابراهيم قشوان

األربعاء-  األول الطابق 02 رقم محل المازونية حيبوبكر بالل

االربعاء-  المجاهدين قدماء حي مسعود لطفي

األربعاء-  تابالط نهج 08 رقم الوطني طريقهللا بوعبد زهيدة

األربعاء - 45 رقم القادر عبد األمير نهج مبروك محمد

األربعاء - 13 رقم عمر الشعالة شارعبوطلبة نورالدين

األربعاء - 04 الحصة أرمال طريقبلعيفة الهاشمي

األربعاء-  وبوقرة األربعاء بين 29 رقم لوطني الطريق درارني سفيان

األربعاء-  بوقرة العقيد شارعحمودة الكريم عبد

األربعاء - 15 رقم المقراني الشيخ شارع حمزة جياللي

األربعاء - 01 رقم الفحص 66 رقم قطعة 71 تجزئةمعوش المومن عبد

األربعاء - 31 رقم الفحص حيباسم بلجودي

 االربعاء الفحص شارعمحمد مجرود

األربعاء-  الطابق 03 رقم الفحص حيهللا عبد بحوص

األربعاء بلدية
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األربعاء - 13 رقم  D11 عمارة سكن 1270 /520 حيبكوشة بالل

األربعاء علي دالي بن حيبلقاسم حمزة

األربعاء - 57 محل صحراوي االخوة شارعحمزة أحمد

األربعاء - 02 رقم حصة 51 رقم زهار شريف شارعبوزيد محمد

األربعاء-  بوقرة العقيد شارع 37 رقم درارني أحمد

األربعاء-  زهار شريف شارع 43 رقمبوخامسة يوسف

األربعاء-  س 14 رقم الفحص شارع اسماعيل فاروقفواكه و خضر

األربعاء-  صحراوي االخوة شارعوليد زوادنية

األربعاء-  الفحص حي شعيب محمدي

األربعاء-  الفحص قطعة 71 الفحص حيخالفة فيصل

األربعاء - B02 العمارة تساهمي اجتماعي مسكن 150 مشروعمصطفى بكير

األربعاء - 16 رقم محل مفتاح تجزئة كنوش فارس

األربعاء-  صحراوي األخوة شارعبكير فؤاد

األربعاء-  المحدودة المسؤولية ذات شركة"مسير" مراد مهناوي

األربعاء - 02 رقم القادر عبد األمير شارعميت درحمة

األربعاء-  الشهداء ساحةمصطفى عمارة

األربعاء-  عمر شعالة شارعبوجمعة أسامر

األربعاء- عمر شعالة شارع 49 رقمهشام تكراتي

األربعاء-  النخيل شارعسمير جايب

األربعاء - 01 رقم محمد كبير شارعبوعالم بعوني

األربعاء - 06 رقم محل لخضر سي العقيد حيياسين بكير

األربعاء-  أ محل  محمد كبير شارعوليد ألقاطي

األربعاء-  عمر شعالة شارعبوجمعة أسامر

األربعاء-  عمر شعالة شارع رابح لكرون

األربعاء-  محمد كبير شارعرابح أعراب

األربعاء-  لخضر العقيرسيعائشة سكوم

األربعاء-  محمد كبير شارعمحمد شطابي

األربعاء-  محمد كبير شارعمسعود مباركي

األربعاء - 02 رقم عمر شعالة شارع شعبان دحمان

األربعاء-  محمد كبير شارععمر أوشريف

االربعاء-  براقي طربق 01 رقم بيبي عمر

األربعاء-  تابالط طريق المهدي الدين محي

األربعاء-  صحراوي االخوة شارع 13 رقمحميد زوادنية

الخدمات محطات

العامة التغذية

قصابة

سريع اطعام

مقاهي



المحل عنوانالتاجر اسمالنشاط

مفتاح - 50 ملكية مجموعة 06 قسم برقوق حينورالدين دكاتي

مفتاح-  األرضي الطابق أحمد فنيش شارع ب 47 رقمرابح دراجي

مفتاح-  أحمد فنيش شارع 13 رقممحمد عباسي

مفتاح-  سليمان سيدهم شارعمراد قصار

مفتاح-  أحمد الكفيف شارعاسماعيل قصار

مفتاح-  المستشفى طريقياسين زطيلي

مفتاح-  ب محل 03 رقم عيادي االخوة شارعحسين شريفي

مفتاح - 29 رقم و ط  البرقوق حي مداني جربوعة

مفتاح-  أحمد فنيش شارعمادي الرؤوف عبد

مفتاح-  سليمان سيدهم شارع محمد قصار

مفتاح-  أحمد فنيش شارعفريد فطيمة

مفتاح - 01 رقم محل مفتاح لبلدية الغربي المخرجمحمد مرزوقي

مفتاح-  القادر عبد مادي شارع 23 رقم محمد بومهيرة

مفتاح - 44 رقم أحمد الكفيف شارع كليل عادل

مفتاح - 01 رقم محل B ع مسكن 54 حيوعمارة محمد

مفتاح-  الجواري السوق بمحاذاة 59 رقم و ط 02 رقم المحلالدين زين  سياكة

مفتاح - 02 رقم رابح كوريفة شارعأحمد بوزيان

مفتاح-  الكاليتوس طريقأوشريف أمحمد

مفتاح-  علي مزيان شارعرشيد واضح

مفتاح - 15 رقم 03 ع سكن 71 / 100 حيمحمد شرفة

مفتاح - 05 رقم بلقاسم نفراجي شارع طارق رمضاني

مفتاح بلدية




الشعــبية الديمـــقراطية الـــجزائرية الجمهوريـــة                                  

الصادرات ترقية و التجــارة وزارة

البـلـيـدة لـوالية الصادرات ترقية و التجـارة مديرية

 بوقرة التجارة االقليمية المفتشية

2022 الفطر عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة                                                    

المخابز

العامة التغذية



مفتاح - 02 رقم محل األربعاء طريق البرقوق حيأحمد بوزيان

مفتاح-  حماد سيدي حي حمزة بورحلة

مفتاح-  حماد سيدي حيالسالم عبد العيدوسي

مفتاح - 02 رقم محل  البرقوق حيرضا مرابط

مفتاح - 10 رقم محل A03 ع مسكن 500 حيزكرياء بوقجمار

مفتاح - 01 رقم 04أ ع مسكن 500 حييحيى العوفي

مفتاح - 05 رقم عيادي االخوة نهجالدين نور سالمة

مفتاح-  عيادي االخوة شارع 01 رقم 09 محل سياري أبوبكر

مفتاح - 65 رقم 07 ع مسكن 500 حيفاروق مزاح

مفتاح - 02 رقم محل 04 رقم عيادي االخوة نهج واجهة علىالكريم عبد زموري

مفتاح - 67 / 66 رقم 08 ع مسكن 500 حي علي ذياب

مفتاح - 01 رقم حماد سيدي حيمرداس رابحسوبيرات

مفتاح - 15 رقم محل  02أ ع مسكن 500 حي حكيم موالحي

مفتاح - 29 رقم الوطني الطريق البرقوق حيمسلم عباس

مفتاح-  األربعاء طريق البرقوق حيالياس مشري

مفتاح - 21 رقم محل البرقوق حي رابح سياخن

مفتاح - 01محل األرضي الطابق رابح كوريفة شارع 03 رقمصالح صالحي

مفتاح - 09 رقم محل 03أ ع مسكن 500 حيياسين موحمو

مفتاح-  موسى ياحي شارعرياض شعنان

مفتاح-  األربعاء طريق 41 رقم أحمد فنيش شارعمجراب عمر

مفتاح-  رابح كوريفة نهجبلقاسم طبالي

مفتاح- القادر عبد درعي نهجرابح زيغة

مفتاح-  رابح كوريفة شارعمصطفى دحمان

مفتاح - 04 رقم 112 سكن 400 حيبوشهر محمد

مفتاح-  رابح كوريفة شارعشرقي الجهيد عبد

مفتاح - 25 رقم 03 ع سكن 71 / 100 حيحساب حكيم

مفتاح-  بلقاسم نفراجي شارعبوطهاري رياض

مفتاح-  سليمان سيدهم شارعهشام ناصري

العامة التغذية

سريع اطعام

فواكه و خضر

قصابة



مفتاح 07 رقم رابح كوريفة نهجشعنان العزيز عبد

مفتاح-  صادق صاف شارعسالم عباد

مفتاح-  بلقاسم نفراجي نهج بلقاسمي محمد

مفتاح-  أحمد الكفيف شارعسعيدي محمد

مفتاح-  أحمد الكفيف شارعمحمد واضح

مفتاح - 02 رقم القادر عبد درعي شارعالدين ولد زاهية

مفتاح-  أحمد فنيش شارع محمد بومكيك

مفتاح - 03 رقم بوعالم منصوري شارعدياب الزهراء فاطمة

مفتاح-  أحمد فنيش شارعرحيم رشيد

مفتاح - 01 رقم محل 05 اجتماعي سكن 176 برقوق حيشرفي رضا

مفتاح-  رابح كوريفة شارع بعيو الجليل عبد

مفتاح - 05 رقم 03 ع مسكن 50/ 29 حي سليماني أبوبكر

مفتاح-  األربعاء طريقEURL Bidji  بيجي م م ذ و ش  م

مفتاح-  االربعاء طريقمحمد الغول

مفتاح-  السرايجية حي البيضاء الدار طريقوحيد حموش

سريع اطعام

مقاهي

الخدمات محطات



المحل عنوانالتاجر اسمالنشاط

سالمة أوالد-  المركزية سالمة أوالد لوسيف اسماعيل

أوالدسالمة - 111 رقم محمد موهوب شارعبوشعال نورالدين

أوالدسالمة كركوش رضوان

سالمة أوالد-  المركزية سالمة أوالدطهراوي سليمان

أوالدسالمة - 01 رقم محل 101 رقم محمد موهوب شارعنادري محمد

سالمة أوالد-  محمد موهوب شارع 109مسعودي القادر عبد

المركزية سالمة أوالد حمزة ماجن

المركزية سالمة أوالدلكحل واضح

سالمة أوالد-  السفلى سالمة أوالدأحمد قبايلي

قانيف بن القادر عبد
 أوالد-  بوقرة و األربعاء بين الرابط الشارع علي عمر بن حي

سالمة

سالمة أوالد - 02 رقم العيشي االخوة شارع حسين منصور

سالمة أوالد-  المركزية سالمة أوالدعلي يحي ولدفواكه و خضر

سالمة أوالد-  ب محل 25 رقم  المركزية سالمة أوالدخدير نبيل

سالمة أوالد-  المركزية سالمة أوالدجلول جفال

سالمة أوالد-  المركزية سالمة أوالدجودي واضح

سالمة أرالد-  السفلى سالمة أوالدالرحمان عبد بلخير

سالمة أوالد-  ب محل 107 رقم السفلى سالمة أوالدافتن الرزاق عبد

المركزية سالمة أوالد طلبة عثمان ابراهيم

المركزية سالمة أوالد بوعالم فراحوي

المركزية سالمة أوالدمجيد أوسرير

أوالدسالمة بلدية- عمر بن حي رفيق بوالباني

سالمة أوالد-  المركزية سالمة أوالد الياس قشنيطي

مقاهي

الخدمات محطات

سالمة أوالد بلدية

الشعــبية الديمـــقراطية الـــجزائرية الجمهوريـــة                                

الصادرات ترقية و التجــارة وزارة

البـلـيـدة لـوالية الصادرات ترقية و  التجـارة مديرية

 بوقرة التجارة االقليمية المفتشية

2022 الفطر عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة                                                        

المخابز

العامة التغذية

سوبيرات

قصابة

سريع اطعام



المحل عنوانالتاجر اسمالنشاط

ملوان حمام-  الجديد حيبوحميدي خيرة

ملوان حمام-  الجديد حيبوقرعة علي سيد

ملوان حمام-  الجديد حي العرباوي محمد

ملوان حمام-  الجديد حي ملواني أعمر

ملوان حمام-  الجديد حيبوقرعة محمد

ملوان حمام-  الجديد حي العرباوي أمينة

ملوان حمام مركزجمال بوقرعة

ملوان حمام - 276 ملوان حمام طريقلعجايلية يوسف

الشعــبية الديمـــقراطية الـــجزائرية الجمهوريـــة                                                    

الصادرات ترقية و التجــارة وزارة

البـلـيـدة لـوالية الصادرات ترقية و  التجـارة مديرية

 بوقرة التجارة االقليمية المفتشية

2022 الفطر عيد بمداومة المعنيين التجار قائمة                                                    

العامة التغذية

مقاهي

ملوان حمام بلدية


