
  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                          

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

محند طيب ولد محمد

تعاونية البدر

دحمان سليم

خالد دغبار

دريوش عبد اللطيف

محمد يحي

حسين يوسف خوجة

بسكرة سعيد

بسكرة محمد عبد الرؤوف

رحموني أحمد

عزون عبد القادر

اللوش ي شكيب

سعيد قبلي

فايز مغاري

سالل حمزة

مليطة فيصل مصدق

لياس رياض

بن شرشالي ابراهيم

م بوقايلة,م,ذ,و,ش,م

تلمساني جمال

شعبان جمال

ولد محمد محمود

تشانتشان محمود

بوغراب توفيق

رحماني رياض

مغاوي فايز

الحاج شريفي

ش تضامن اكلي سمير وشركاؤه

علي بعوش

بن قرميط رياض

كوش ي اعمر

عباس ي عبد اللطيف

سيدي يخلف سمير

فقير  عبد القادر

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم أيمن رمول

 البليدة07حي املخباط رقم 

 البليدة71شارع فلسطين رقم 

 البليدة102شارع يوسفي ع ق رقم 

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة03تجزئة عبد املؤمن رقم

شارع نور الدين مكي البليدة

 جوان البليدة17شارع 50

 البليدة65 قسم 06 فبراير عمارة ب مجموعة ملكية 24حي 

نهج تكارلي عبد الرزاق البليدة

حي البنفسج ع أ البليدة

 البليدة67شارع مكركب بن بو العيد رقم 

طريق الجزائر البليدة

 البليدة05 رقم 06 فبرار عمارة ب مجموعة ملكية 24حي 

شارع العقيد عميروش البليدة08

شارع محمد بوضياف البليدة

بلدية البليدة     - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

( ماي زعبانة13) البليدة 09حي عبودي رقم 

 رامول البليدة13تجزئة بن مقدم رقم 

 سيدي عبد القادر البليدة37حي مولود شارع أ رقم 

 البليدةDشارع محمد بوضياف عمارة 

مخبزة

 البليدة111نهج يوسفي عبد القادر رقم 

حي املوز البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة14شارع عمارة بن يوسف رقم 

شارع يوسفي عبد القادر  البليدة

الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بو العيد البليدة

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي رقم

 البليدة08حي إلاخوة بن عودة رقم 

 البليدة17تجزئة نسرين رقم 

 البليدة 14 شارع عمارة يوسف 

 البليدة75نهج مكركب بن يوسف رقم 

حي النخيل البليدة

 البليدة61شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة05 الطابق الارض ي غرب الرمول عبد العزيز رقم 11تجزئة 

 البليدة31تجزئة بلقاسم الوزري رقم 

مواد غذائية عامة

البليدة

البليدة



فقير عبد القادر

حايد حمو

يسرى شيكر

امين بن جابو

بومعيزة عبد القادر

حبيب بلخوخ

يحوي محمد

عيد عبد الغني

أفغول نوار

حميميش رضا

موالي سعيداني عبد الحليم

سوداني ربيع

كاسيور حسان

عبد املجيد بلقاسمي

سيدي يخلف سمير

ولد شعبان عبد الكريم

كوردالي محمد

فردي أحمد الكبير

ايمن رمول

لكحل محمد

بن عربية سيد علي

يخلف قويدر

اسعد  خالد

عبد الحميد بايد

اسماعيل عزاز

رويني بوعالم

البوزيري محمد

سوماتي علي

هادف فريد

واضح عادل

لخضاري سفيان

بوزويجة حفيظة

بوخالفة كمال

محمد أمين إدير

قويدر يخلف

كحيل فاطمة

طاهر علي يمينة

مزهر نور الدين

صديق سيد علي

ملبن خليل

تيالي محمد

بن حسين لحسن

بن سعدة حسين

صماد امين

البليدة (إلاخوة جنادي)شارع بلقاسم الوزري 

 البليدة04حي املوز ع س رقم 

شارع يوسفي ع ق الطابق ألارض ي البليدة

 البليدة02شارع يوسفي ع ق الترقية العقارية بوغراب محل 

 البليدة81شارع يوسفي ع ق رقم 

 البليدة1حي بلقاسم الوزري رقم 

 البليدة4حي جياللي قدور رقم 

 البليدة01حي بن مقدم رقم 

حي بن مقدم عمارة ب البليدة

شارع يوسفي عبد القادر البليدة75

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة30حي الجنينة نهج أ ج رقم 

 البليدة6شارع يوسفي ع ق رقم 

شارع بن بو العيد  البليدة

حي واد مفتاح البليدة91

 البليدة35حي علي عزي رقم 

تجزئة عبودي زعبانة البليدة10

 البليدة05حي بن بو العيد ع ن رقم 

 البليدة02 فبراير ع أ الطابق ألارض ي رقم 24حي 

شارع يوسفي ع ق البليدة

نهج يوسفي ع ق البليدة62

 البليدة102شارع يوسفي عبد القادر رقم 

تجزئة النخيل الطابق السفلي البليدة

 محل أ زعبانة البليدة11حي التخطيط رقم 

 البليدة133نهج يوسفي عبد القادر رقم 

 جوان البليبدة19حي 01

جوان نهج ج البليدة19حي 30

 البليدة06نهج والي محمد رقم 

  البليدة71شارع فلسطين رقم 

زاوية سيدي عبد القادر الطريق الوالئي بن بو العيد البليدة

 البليدة01نهج تكارلي عبد الرزاق الطابق الارض ي حصة رقم 

طريق املطار زعبانة البليدة

 البليدة22حي علي عزي رقم 

 البليدة19شارع بن بو العيد رقم 

 البليدة06حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة20 جوان برقم 19حي 

 البليدة72حي أحمد شاعو عمارة س رقم 

 البليدة146تجزئة بن مقدم رقم 

نهج بن بو العيد البليدة27

حي أحمد شاعو عمارة س الطابق ألارض ي البليدة

مركز زعبانة الطريق الوالئي 143

 البليدة02شارع بلقاسم الوزري رقم 

 البليدة174شارع شريف شالبي رقم 

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

 البليدة42حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

البليدة

البليدة



جوفلكيت بالل

بخوش فاطمة الزهراء

طورني وفاء

اسماعيل ابو شمالة

غداوية معمر

قشوط عبد الغني

شويط محمود

دريعي محمد

محمد عامر

بلعياش ي اسماعيل

رضا الديب

سكوش ي سفيان

أقنيني  مراد

الباي سفيان

طارق وناس

ثامر وليد

دباغ عبد الرحيم

لبان زهير

كوتشوك محمد

كوردالي محمد

زكروك محمد رمزي

فخاري بشير

منصوري حسام الدين

بن عربية سيد علي

وخام عمار

بن قيطون رضوان

أسامة محمدي

حسين بومعيزة

تشيشة محمد

بن حاسين لحسن

خليفي محفوظ

شارع فلسطين البليدة107عاشور رشيد

بالل سميشة

نبيل حواس

أوالي نسيمة

دريوش فريد

أوشاش ي محمد

بسكة محمد عبد الرؤوف

دشبالة نصر الدين

دباش عبد الرحيم

رمضان رابح

فوزي حداد

بقالم عبد الفتاح

نور الدين بلعيش

 البليدة02 مسكن اجتماعي تساهمي ع أ رقم 54حي عبودي مشروع 

05ملتقى طريق زعبانة الى بن بو العيد وطريق القليعة الى البليدة 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة21

شارع يوسفي عبد القادر البليدة63

حي املخباط البليدة

حي املخباط البليدة

 البليدة02حي النخيل رقم 

 البليدة62حي عبد املؤمن لخضر رقم 

 البليدة03 فيفري ع أ الطابق ألارض ي رقم 24حي 

شارع يوسفي ع ق البليدة

 البليدة01شارع يوسفي ع ق طريق الزيتون رقم 

 البليدة27حي بن بو العيد ع م رقم 

 البليدة66شارع فلسطين رقم 

شارع بلقاسم الوزري البليدة111

شارع مكركب بن يوسف البليدة71

شارع يوسفي عبد القادر البليدة05

نهج مكركب بن يوسف البليدة52

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

 البليدة1 محل رقم 27 رقم 1شارع مصطفى بن بو العيد ع

تجزئة عبودي البليدة

 البليدة03 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ رقم 14حي املوز 

 البليدة03 رقم 04 عمارة 36حي املوز رقم 

بن بو العيد طريق القعليعة البليدة

 البليدة75شارع مكركب بن يوسف رقم 

محمد بوضياف

حي بن بو العيد عمارة ب البليدة

 البليدة07حي مصطفى بن بو العيد رقم 

 البليدة48شارع كريتلي مختار رقم 

حي إلاخوة زدري البليدة

 بن بو العيد البليدة18 مسكن رقم 100حي 

مواد غذائية عامة

شارع  مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة08نهج شعالل عبد الكريم رقم 

 البليدة39 جوان رقم 17شارع 

مكركب بن يوسف البليدة

 البليدة35حي علي عزي رقم 

 ب البليدة82حي سيدي عبد القادر رقم 

 البليدة09حي واد مفتاح شارع أ ش رقم 

مواد غذائية عامة

 البليدة24حي املوز ع 

شارع سعيد عبيد البليدة

 البليدة164 فيفري ع أ رقم 24حي 

تجزئة عبودي زعبانة البليدة10

تجزئة املشتلة زعبانة البليدة

 البليدة06 ع أ رقم 09حي براكني رقم 

البليدة

البليدة



احمد مسعودي

أسامة محمدي

رايطي سيد احمد

بوكفوسة عتيقة

عاللشة منير

محمد امين يوسفي

بالل سلطان

عبد القادر مزوني

عدي الحسين

طارق مزياني

محفوظ بن هالل

عايد يمينة

بوغداوي محمد

فردي أحمد الكبير

فيصل قلومة

سيد علي دحاس

محمد قنفود

مهدي عبد الحق

طيب سليمان محمد

بشير فخاري

موسلي توفيق

مسعودي احمد

بن جابو حمزة

تالي محمد

محمد ايت عمار

سحنون فريد

فيصل قلومة

بورحلة عبد القادر

رابحي خديجة

إفريز رابح

قصري رابح

شيكر محمد

بن قانيف زوجة مناع

تيكاري مصطفى

دومة مريم

قرين محمد

شومان رضا

بن عطية ابتسام

عواد نوبية

مخباط بوعمرة

سوالمي بشير

ليلى موساوي

رابح قسيمي

زريري عبد هللا

 البليدة140حي الزيتون ع ن رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة11

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة ن رقم 

 البليدة02 رقم 02حي بن بو العيد ع س 

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة

حي عبودي زعبانة البليدة11

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

 البليدة04حي بن بو العيد عمارة 

حي بن بو العيد نهج محمد بوضياف البليدة

 البليدة07حي بن بو العيد عمارة س رقم 

 04 مسكن محل رقم 45تجزئة النعيمي 

 البليدة14نهج عمارة يوسف رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

السوق البلدي يعقوب تركي البليدة

 البليدة10شارع والي محمد رقم 

شارع شريف شالبي البليدة

شارع والي محمد البليدة

 البليدة11حي بن بو العيد شارع محمد بوضياف رقم 

شارع محمد بوضياف البليدة73

 البليدة03شارع والي محمد رقم رقم 

 البليدة05حي بن بو العيد ع أ ي رقم 

مواد غذائية عامة

مواد غذائية عامة

قصابة

حي 

 البليدة01 زعبانة رقم 108الطريق الوالئي رقم 

 البليدة91تجزئة املشتلة رقم 

 البليدة06حي مولود سيدي عبد القادر رقم 

سالق يعقوب تركي البليدة

 البليدة05حي بن بو العيد عمارة أ ي رقم 

 البليدة27حي بن بو العيد ع م رقم 

 البليدة299حي بن مقدم رقم 

 البليدة58 رقم 22 مسكن عمارة 100حي الرمول مصطفى 

 البليدة بالقرب من املحطة25 رقم 4 مسكن ع 100حي 

تجزئة عبد املؤمن البليدة03

 البليدة02حي مولود رقم 

حي مولود البليدة

البليدة

البليدة

31 قسم 67 زعبانة مجموعة ملكية 26الطريق الوطني املركزي رقم 

108تعاونية نسرين زعبانة على الجهة الشمالية للطريق الوالئي رقم 

 البليدة01 مسكن عمارة أ رقم 142حي 

حي والي محمد البليدة02

شارع محمد والي البليدة33

حي بونعامة الجياللي جنوب البليدة19

 البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة88

 البليدة05 محل رقم 03تجزئة عبد املؤمن 01



سليمان سماعيل

ايمان خايلي

تقرين وليد

عمور احمد

بن تريدي رشيد

جمال حسيب

براهيمي نعيمة

سوالمي بشير

رضوان حجاج

منصوري مراد

صليحة قويديري

توفيق حجاج

بالل محمد مزياني

محمد قمانة

بن عيس ى دبدابي

روماني رابح

سليماني سماعيل

نفيسة رؤوف

أومالل محمد

سالمي عمر

اسطنبولي عدالن

قبالل عمر

عبد هللا الزروق الزغيمي

محمد سعيداني

محمد بوراكي

زبير قراي

محمد بوهدير

بوهدير عبد القادر

فريك محمد كريم

قداوني رشيد

محمد بونقلة

رياض عوفي

ولد محمد محمود

سفيان بوجالل

بن طوبال سيد علي

عبد الكريم بلحاج

عينية كمال

جعفر بن تومي

سداوي بالل

زروالة يحي

 البليدة06شارع والي محمد رقم 

ساحة زعبانة البليدة

 البليدة11 شارع د زعبانة البليدة رقم 06الطريق الوطني رقم 

 البليدة41 رقم 01حي العادي ع س مدخل 

 أ زعبانة البليدة01طريق القليعة محل رقم 02 

 البليدة2 و11حي ش ل م بن بو العيد عمارة ل رقم 

 البليدة01حي الزيتون رقم 

 شارع بلقاسم الوزري البليدة03 رقم 02 مسكن ع 48حي 

 البليدة30حي الرائد سعيد عبيد رقم 

نهج محجوب بوعالم البليدة

 البليدة17مكركب بن يوسف رقم 

 مدخل ب البليدة1شارع مكركب  الطيب ع

 مقابل املحطة بالقرب منها04 رقم 1 مسكن ع 110حي 

 البليدة02حي بونعامة الجياللي رقم 

حي بن مقدم بلدية  البليدة

 البليدة49 جزء ملكية 98حي جيرانيوم شارع بلقاسم الوزري قسم

شارع محمد بوضياف البليدة

حي مولود سيدي عبد القادر البليدة51

مفترق الطرق زعبانة البليدة

مغازة

قصابة

حي لخضر عبد املؤمن البليدة

 محل س البليدة209 رقم 3تجزئة لخضر عبد املؤمن 

حي عبد املؤمن 

 البليدة18شارع مكركب بن يوسف رقم 

 حي التخطيط البليدة09رقم 

 البليدة16طريق الوطني زعبانة رقم 

 البليدة29شارع رمول عبد العزيز رقم 

 البليدة29رقم 02حي بن بو العيد عمارة 

 البليدة06حي سعيد عبيد رقم س 

 البليدة22طريق النعيمي زعبانة رقم 

 زعبانة البليدة26الطريق الوطني املركزي محل رقم 

 املركز التجاري عبودي10بمحاذاة الطريق الوالئي رقم 

 البليدة06 رقم 05 مسكن ع 680حي املوز 

البليدة

البليدة

 زعبانة البليدة06 محل 05 رقم 1960 ديسمبر 11شارع 

حي زعبانة على حافة الطريق املؤدي لحطاطبة 

 البليدة05 رقم 2حي بن بو العيد عمارة 

مركز البليدة

 البليدة07شارع مكركب بن يوسف رقم 

شارع عمارة يوسف

 البليدة45حي مولود رقم 

 البليدة08حي املخفي نهج أ ب رقم 



سحير محمد

قاسمي بالل

محمد لهاللي

ابراهيم بن طالب

مولودي بالل

بن عيش عنتر

مقراني مصطفى

عماري عمر

حنيني عبد الرحمان

بوشالغم بوعالم

بن عبد هللا مصطفى

ميلود محمد

بردان نصر الدين

موجد سمية

زواكو مصطفى

بوكلة بصري

حسناوي محمد

فردي أحمد الكبير

يوسف محمد

خيثر نور الدين

يشاني أحمد

حنون نبيل

فريد خلفاوي

مباركي احمد

محمد لهاللي

حمزة عثماني

شمس الدين صادق

بن سالم محمد

كدو كريم

ابراهيم الزروق الزغيمي

قمانة فريد

نعيم بوكنوي

خلفاوي فريد

اسماعيل ماضوي

علون حسان

عمور نبيل علي

بوقنداقجي

كروش شريف 

طايل محمد

أ نفطال,ذ,ش

حجو وردية زوجة كوش ي

شارع مكركب بن يوسف البليدة

نهج مكركب بن يوسف لبليدة محطة الخدمات

شارع مكركب بن يوسف البليدة58

شارع مكركب بن يوسف البليدة01

 البليدة88شارع كريتلي مختار رقم 

 الطابق ألارض ي البليدة04حي بن بو العيد عمارة أ رقم 

شارع يوسفي البليدة

 01طريق الوطني زعبانة البليدة رقم 

خضر وفواكه

شارع بلقاسم الوزري البليدة76

 البليدة04حي فياللي قدور رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة01حي بونعامة الجياللي رقم 

 البليدة75حي عبد املؤمن رقم 

 البليدة6 مسكن حي املوز محل رقم 680حي 

 البليدة01طريق الوطني زعبانة رقم 

نهج يوسفي عبد القادر البليدة

مركز زعبانة البليدة

شارع مكركب بن يوسف البليدة

 

حي عبد املؤمن لخضر البليدة

شارع الوئام وسط بن بو العيد البليدة

 البليدة14 أ رقم 2حي بن بو العيد ع 

حي بن بو العيد شارع الوئام البليدة

 البليدة75حي لخضر عبد املؤمن رقم 

 البليدة03حي شعبة مفتاح رقم 

 البليدة16شارع ف الطريق الوطني زعبانة حي النعيمي رقم 

زعبانة

أ حي زعبانة البليدة12

 البليدة06حي زعبانة رقم 

 الطابق ألارض ي البليدة1نهج يوسفي ع ق رقم 

حي بونعامة الجياللي البليدة

 البليدة89شارع يوسفي عبد القادر رقم 

 البليدة40 رقم 15حي الرامول عمارة 

شارع يوسفي عبد القادر البليدة

 البليدة122حي الزيتون ع س رقم 

شارع كريتلي مختار البليدة126

حي عبد املؤمن جانب مغازة بن طوبال

مقابل املحطة البرية الجديد

حي الزيتون البليدة

 البليدة29حي بن بو العيد رقم 

 البليدة20شارع مكركب بن يوسف رقم 

البليدة

البليدة



إلاخوة كروش

سطا سعيد مصطفى

طايل طيب

م,م,ذ,صدوقي ابراهيم مسير ش

لوقرون توب شوب

لسكال بلوس

فاميلي شوب

              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

فرحي امحمد

خربيش مسعود

ثامري سمير

راقوب لطفي

هناوي علي

يونس بن علجية

يحي بن قفة

ابراهيم كبيش

حيرور عبد الرزاق

بوخنتاش عبد الرحمان

صكلس ي نور الدين

خلفاوي محمد امين

كسري حكيم

عبيدي محمد

مهدية عبد اللطيف

العيش ي رياض

سماعيني بن خالد

حومادو لياس

عبيد عبد القادر

جالل بوجمعة

خنشار مصطفى

فرحات أسامة

سداد مصطفى

سلمى عبد املجيد

بوقبال صالح

اوموس ى لطفي

معوش ي محمد

جالل بالل

كوكو ابراهيم

 مسكن وادي العاليق54حي 

 مسكن وادي العاليق54حي 

 مسكن وادي العاليق130حي 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق27طريق القليعة رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم 

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي لطراوي علي وادي العاليق

مزرعة العيد ابراهيم وادي العاليق

بلدية وادي العاليق    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

مخبزة

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي اول نوفمبر وادي العاليق

شارع عبايس ي يوسف

شارع بن عيشة مولود وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

خضر وفواكه

طريق الحطاطبة وادي العاليق

شارع قواجدري حسين وادي العاليق

السوق املغطى وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن علي وادي العاليق

سوبيرات

طريق بوفاريك

بن عائشة مولود طريق الحطاطبة وادي العاليق

حي بوعليلي وادي العاليق 

طريق الحطاطبة بلدية الشهيد عمر علي

مواد غذائية عامة

املنطقة الصناعية بن بو العيد

كريتلي مختار البليدة108

حي التخطيط زعبانة البليدة

محطة الخدمات

 البليدة100شارع كريتيل مختار رقم 

شارع كريتلي مختار البليدة26

 ماي سوق الفالح زعبانة البليدة13حي 

متجر كبير

البليدة



عزوني اسماعيل

مكيوس فازية شيبوط

سيليني سمير

شرفاوي سفيان

تصاري سمير

زواوي بن عيس ى

براهمي يوسف

قرعوش ربيعة

سليمي الهاشمي

جالل بوجمعة

بن خلفة رشيد

تمكادت ايوب

عيساوي عبد القادر

داودي مجيد

بن زينب عامر

لعروس ي مصطفى

حسان مرجي

بورقعة جمال

 نخالت وادي العاليق05حي سعدي محمد

حمزي محمد

أحمد قوريب

SNC LA PLAINE ET MERDJIمحطة بنزين

الاسم و اللقب أو التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاطالبلدية

بوشريط كمال

صابر بن حرز هللا

خضري فؤاد

بوالطين عبد الرحمان

غليب عبد الكريم

يحياوي محمد

بوتومي ناصر

غرارمي محمد

صابرين حرز هللا

عمورين سعيدة

مغاري عزيز

شريفي ياسين

بن طيبة املخفي

بوقجاني شعبان

فوزي مرزوق

رضا عباطلية

زهراوي رابح

بوزرتيني رفيق معدل باسم عائشة زرقان

امحمد بوشحيطة

بونجعد أحسن

حرازي الهواري

بوشعيطة محمد

بومسيد عمر

شويحي عطاء هللا

 اوالد يعيش31شارع س رقم 

خضر وفواكه

 اوالد يعيش04شارع اوجيل عمارة رقم 

 اوالد يعيش02 رقم 12 ع 1100/ م108حي 

 اوالد يعيش488 حي 31حي البرتقال رقم 

شارع ب أوالد يعيش البليدة09

 اوالد يعيش البليدة50نهج س رقم 

 مسكن اوالد يعيش488 قبالة حي31حي البرتقال رقم

 ب اوالد يعيش33 رقم 30 مسكن عمارة 400حي 

حي الجديد تعاونية طيب جغالفي اوالد يعيش07

 وادي العاليق15 قسم 22مجموعة ملكية 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 وادي العاليق01التجزئة رقم 

الطريق الوطني وادي العاليق

بلدية أوالد يعيش    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

العنوان

اوالد يعيش

مخبزة

 اوالد يعيش39شارع د رقم 

 اوالد يعيش04 و 03شارع محمد صادق محل رقم 

 بمركز اوالد يعيش28 محل رقم Aنهج 

 اوالد يعيش06شارع أحمد وخام رقم 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش03تعاونية بن بو العيد رقم 

مركز اوالد يعيش

 اوالد يعيش06 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش11مركو اوالد يعيش نهج أ رقم 

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد محل رقم 

طريق وخام احمد اوالد يعيش

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 اوالد يعيش10تعاونية ولد شرشالي رقم 

 اوالد يعيش01الحي الجديد رقم 

 اوالد يعيش04شارع طالب نور الدين رقم 

 اوالد يعيش01حي أول ماي رقم 

شارع بن عائشة مولود طريق الحطاطبة وادي العاليق

حي خمس نخالت وادي العاليق

وادي العاليق

تغذية عامة

حي خمس نخالت وادي العاليق

طريق بوفاريك وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

حي بن صالح وادي العاليق

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بن صالح وادي العاليق

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي اول نوفمبر وادي العاليق

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بوعليلي وادي العاليق 

 نخالت وادي العاليق05حي 

قصابة

 نخالت وادي العاليق05حي 

حي بن صالح وادي العاليق

مواد غذائية عامة



سيد علي بومسيد

بوشرنوح محجوب

رويجالي صهيب

دحماني حاج

عمير حميد

عبد املالك منصور

أوجير محمد

منيش عمر

معوش عبد الحميد

دغيج سعيد

قروم محي الدين

طرش ي صالح الدين

عرقاب بن عيس ى

محمد قيرواني

محمد بن عبد الرحمان

بومسيد عبودي

شرف رضا

موالك فريد

مجبر زوليخة

جيدال محمد

بلمصطفاوي ميلود

فرون محمد عبد الكريم

زناخري ابراهيم

حرازي أحمد

عقاب علي

دحاس علي

احسن حوبان

بلغات عبد النور

أسامة زامي

رضوان رجاج

عبد املجيد بن يحي

سعيد صالح الدين

وناس عبد القادر

يحي طيبوني

كسار يونس

حمزة وبوب

بوقارة حليمة

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

 اوالد يعيش19حي بن عمور رقم 

 اوالد يعيش02 مسكن رقم 112 63/1100حي 

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

 اوالد يعيش20 بن يوسف بن خدة ع 1652حي 

 مسكن املنطقة الحضرية الجديدة اوالد يعيش360حي 

 اوالد يعيش03املنطقة السكنية الجديدة رقم 

 اوالد يعيش11حي اول ماي رقم 

 اوالد يعيش34حي بن عمور نهج أ رقم 

 اوالد يعيش34حي امللياني رقم 

حي امللياني أوالد يعيش

 اوالد يعيش37حي بن عمور نهج أ رقم 

 اوالد يعيش21حي بن عمور رقم 

 اوالد يعيش2 رقم 4حي بن عمور ممر 

 اوالد يعيش46 رقم 23 مسكن عمارة 360حي 

 مسكن عمارة أ اوالد يعيش200حي 

 اوالد يعيش9حي بن يوسف بن خدة محل س 

 سبتمبر اوالد يعيش17شارع 

 اوالد يعيش41 رقم 82 مسكن عمارة 1240حي 

 مسكن اوالد يعيش1064حي 

اوالد يعيش

مواد غذائية عامة

مركز اوالد يعيش بروكسيمات مركز الثقافي

 اوالد يعيش03 رقم 68 مسكن عمارة 1240حي 

حي الامير اوالد يعيش

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش16 مسكن عمارة 164حي 

 اوالد يعيش83حي الامير عبد القادر عمارة 48

 اوالد يعيش32حي البرتقال رقم 

 اوالد يعيش04 رقم 02 مسكن ع 428حي 

 اوالد يعيش01 مسكن رقم 402حي البرتقال 

 اوالد يعيش48شارع وخام احمد رقم 

 م اوالد يعيش420النطقة السكنية الجديدة على بعد 

حي التوارس اوالد يعيش33

 اوالدد يعيش05 رقم 10مركز اوالد يعيش ع 

مواد غذائية عامة

 اوالد يعيش31حي اول ماي رقم 

طريق الصومعة اوالد يعيش07

 اوالد يعيش28دوار اوالد يعيش طريق س رقم 

 اوالد يعيش55 سبتمبر رقم 17شارع 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش12شارع الشهداء رقم 

مواد غذائية عامة

شارع الرئيس ي حي اول ماي اوالد يعيش

جزارة اوالد يعيش البليدة

 مسكن اوالد يعيش520مقابل حي 

 اوالد يعيش45 أ رقم 20 م ع 520حي 

 مسكن اوالد يعيش402حي 

 س اوالد يعيش06 رقم 29 م ع 1652حي 

املدخل الشمالي الشرقي حي اول ماي اوالد يعيش

 اوالد يعيش07 ع 06 م 140حي 

 اوالد يعيش03 رقم 30 م ع 400حي 

 اوالد يعيش45 رقم 22 مسكن ع 360حي 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش41 رقم 82 م ع 1240حي 

 اوالد يعيش46 رقم 23 مسكن ع 360حي 

 اوالد يعيش05 رقم 1 مسكن ع 402حي 

 اوالد يعيش74حي الجديد رقم 

 الطابق ألارض ي اوالد يعيش9مسكن عمارة رقم 164

حي اول ماي اوالد يعيش

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

 اوالد يعيش03 م املحل الثالث يحمل رقم 402حي 

 اوالد يعيش25شارع م رقم 

 اوالد يعيش25 رقم 30 م ع 400حي 

 اوالد يعيش21 مسكن عمارة 488حي 

اوالد يعيش



حرازي زواوي

علي عيس ى

سفيان كروش

نايت محمود سماعيل

رجاج رضوان

بورزامة علي

بركي فيصل

شهبوني سليم

نايت حمود زوبير

سالم نور الدين

خميس ي فيصل

حبيطوش ابراهيم

عبد املنصف جياللي

محمد دربال

امحمد مومو

مراد حسيب

العمراوي احمد

قلدوس ي محمد

بوجمعي محمد

مزاري عبد الصمد نزيهة

حاجي توفيق

زيدان مروان

محمد  سفق

مقتونيف زوبير

فاطمة فريدي

إلياس كرموس

بوزورين رضا

بوزورين زوبير

قريتلي أنيسة

بن توتة رضا

قادوس ي رضوان

تشيشة المية

مالل أحمد

الفقاوي خالد

تعزونت عبد الرزاق

موالي محمد عبد الوهاب

بلقاسم جعفري

كرومي سفيان

حمرانزي نصر الدين

مقدوتيق زوبير

دشيشة المية

جمال باغة

بن غربية نبيل

مداحي عبد الحميد

قادة خير الدين

بوعون سعيد

كوراد يونس

سالم محمد

سعيداني محمد

سالم محمد

مشدوف هشام

سوكالي رؤوف

قاسمي العربي

كرغلي خالد

الهواري الياس

العيش ي عبد املجيد

معمري احمد

عبد املجيد العيش ي

 س اوالد يعيش09 رقم 09 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 رقم س 24 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش83 رقم 44 م ع 1240حي 

  اوالد يعيش01 س 08م ع 1652 

قصابة

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

 اوالد يعيش02 رقم 13 م ع 1100/108حي 

 اوالد يعيش04 رقم 01 مسكن ع 110 مسكن مشروع 488حي 

 اوالد يعيش04حي سليمان شعشوع رقم 

 اوالد يعيش01 رقم 1956 سبتمبر 17شارع 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر 17شارع 

 اوالد يعيش09 رقم 20 م ع 1652حي 

حي سليمان شعشوع اوالد يعيش62

 الطابق الارض ي اوالد يعيش01 رقم 18 م ع 164حي 

 اوالد يعيش11 رقم 69 مسكن عمارة 1240حي 

 اوالد يعيش09املركز شارع ب رقم 

 اوالد يعيش33شارع هادف محمد رقم 

شارع م اوالد يعيش 25

 اوالد يعيش03شارع صادق محمد رقم 

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

 اوالد يعيش44شارع أحمد وئام رقم 

اوالد يعيش

مواد غذائية عامة

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 161حي 

الطريق الرئيس ي املؤدي الى وسط اوالد يعيش الطابق ألارض ي

 س أوالد يعيش 13نهج ب رقم 

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر ع 

 اوالد يعيش8 و54 رقم 6حي بن عمور مقطع 

 اوالد يعيش1956 سبتمبر 17شارع 

شارع أ اوالد يعيش02

 اوالد يعيش45حي ألامير عبد القادر عمارة 

 اوالد يعيش26شارع س رقم 

 اوالد يعيش16 عمارة 158حي مسكن 02

 س اوالد يعيش09 رقم 09 م ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 د قطعة 16 عدل ع 1652حي 

 اوالد يعيش06شارع الوئام أحمد رقم 

 اوالد يعيش19 رقم 27 مسكن ع 1652حي 

 اوالد يعيش03 عمارة رقم 112حي 

 م اوالد يعيش520حي حوازة مقابل حي 

 مسكن اوالد يعيش164حي 

 اوالد يعيش13طريق الوطني للتعديل رقم 

 س اوالد يعيش13نهج ب رقم 

 د اوالد يعيش04حي العيش ي 

  اوالد يعيش173حي العيشيرقم  

 حي توارس اوالد يعيش01 محل رقم 10طريق بن عاشور رقم 

 اوالد يعيش04حي التوارس رقم 

 مسكن اوالد يعيش360حي التوارس مقابل حي 

حي التوارس اوالد يعيش

 اوالد يعيش05 رقم 20 مسكن عمارة 206حي 

 اوالد يعيش17حي بن عمور مقطع رقم 

شارع وخام اوالد يعيش

 حي اول ماي البليدة09تعاونية املستقبل تجزئة رقم 

 3 مسكن تساهمي عمارة100شمال التعاونية العقارية كونكورد حي 

 م وحي املقبرة الاوروبية سابق الطابق الارض ي1240بالقرب من حي 

 الطابق الارض ي اوالد يعيش09 رقم 02 م ع 488حي 

طريق املقبرة  اوالد يعيش

 اوالد يعيش10 رقم 25 مسكن ع 130حي 

 اوالد يعيش38 رقم 82 ع 1240حي الامير عبد القادر 

 اوالد يعيش88 رقم 22 مسكن ع 164حي 

شارع زغواني عبد القادر اوالد يعيش

حي بن عمور شارع أ د اوالد يعيش

اوالد يعيش

مواد غذائية عامة



رابح بن توتة

الفرطاس بشير

محمد مباركي

تفاحي امحمد سليم

حمزاوي سيد علي

سيد علي سوكالي

بن توتة سيد علي

كوراد يونس

قزانة يوسف

محمد سخري

بن بايرة وهيبة

بن توتة محمد ملين

رؤوف موكالي

حمزة بن عثمان

عراب ايوب

ايمن حرازي

سبع فاطمة الزهراء

حاس ي مروان

بلدية بني مراد    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

 بني مراد14شارع مناد دميش رقم وهيبة بن جبة

 بني مراد16نهج رقم حكيم مصطفى

30شارع اول نوفمبر بني مراد رقم وليد رزيش

 خزرونة بني 01شارع الاخوة حضري نجم الدين الفرطاس

مراد
بني مرادمفتاح أحمد

الطريق الوطني الجزائر وهران بني مرادعليوات عبد الرحيم

 بني مراد04 قويدر سرير رقم 12 قسم 37نهج لطفي محرزي

 رمز س بني مراد18خزرونة حي إلاخوة حضري رقم سيد علي بن توتة

السوق البلدي بني مراد03حجوج عبد النور

شارع اول نوفمبر بني مرادالوناس خلوف

السوق البلدي بني مرادزياني مرزاق

 البليدة05الحي إلاسالمي محل رقم حمزة نجار

شارع اول نوفمبر بني مرادسيد علي سعيد

البليدةبراوني مراد علي

املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري بني مرادطاهر عبادي

شارع اول نوفمبر44حميس ي عبد القادر

املنطقة الحضرية الجديدة بني مرادرمضان بن نجمة

 بني مراد44حي املسلمين رقم حاج هللا ياسين

ديار البحري بني مرادقاسمي زهير

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

املنطقة الحضرية الجديدة ديار البحري بشير تفات

 بني مراد37 مسكن ع رقم 720حي جمال بلعيادي بني مراد05رقم 

 بني مراد5 رقم 36 مسكن ع 720حي خالد سعيد

 بني مراد03طريق وادي العاليق رقم محمد بن عامر

 بني مراد09الطريق الوطني رقم سياس احمد

شارع اول نوفمبرفوزي خضار

 بني مراد04الحي الاسالمي رقم مراد بن عامر

بني مرادفاتح بن عامر

شارع ل بلدية اوالد يعيش

 اوالد يعيش06 عمارة 1652حي 

مغازةاوالد يعيش

دملاس اوالد يعيش

 محل ب  اوالد يعيش03 مسكن رقم 488حي 

 اوالد يعيش24شارع محمد هادف رقم 

بني مراد

مخبزة

مداومة يومي عيد ألاضحى

قصابة

خضر وفواكه

مغازة

مواد غذائية عامة

 اوالد يعيش25مركز اوالد يعيش نهج س رقم 

 اوالد يعيش04شارع أوجير ع رقم 

 اوالد يعيش44شارع وخام احمد رقم 

 ع أ اوالد يعيش110 مسكن مشروع 488حي 04

 اوالد يعيش04 رقم س 19حي عدل ع 

حي حرازة محل أ الطابق ألارض ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش13 رقم 4عمارة 

 اوالد يعيش02 مسكن  محل 63حي 

 اوالد يعيش62حي سليمان شعشوع رقم 

قصابة

 الطابق الارض ي اوالد يعيش08 محل رقم 12 م 29الطريق الوطني رقم 

 محل أ اوالد يعيش10شارع أ رقم 

شارع زغواني واملواجهة ملحطة الطاكس ي اوالد يعيش

 اوالد يعيش29شارع أ س رقم 

اوالد يعيش



 البليدة02شارع مصطفى جالل رقم كرارس ي محمد

 بني مراد05شارع محمد لزرق رقم حليمة دريوش

 بني مراد11ديار البحري رقم بالل كشيدي

خزرونة حي إلاخوة حضري بني مرادروابح فؤاد

شارع إلاخوة حضري خزرونة بني مرادرمول عبد الحكيم

شارع بايلة خزرونة بني مراد03العوفي ياسين

طريق وادي العاليق بني مرادحصيدات خياطي

 بني مراد11طريق وادي العاليق رقم داود قورين

شارع إلاخوة حضري خزرونة محل رقم فليقي ياسين

 14التعاونية العقارية الامال رقم مزازة وليد بني مراد05

خزرونة التعاونية العقارية الامال عمارة س رقم عبد هللا لطفي

 مسكن خزرونة500حي زحاف عزيز خزرونة146

              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

طيان سمير

بسعيدي الربيع

محجوبي قدور

أحمد قويدر

فقير الهادي

الحفيظ بومعوط

بن علجية واحد

حافي راسو توفيق

بشير احمد

زدام بلقاسم

بن سعيدي خليفة

زدام نبيل

زدام حليم

صابور بن عيس ى

بوغراب بن يوسف

عبد الرزاق حورية

زرقاوي محمد

طاهرتينقالي

ملين عبد النور

رتاب محمود

عبد القادر ماصيف

فتيحة صيفي

رحماني اسماعيل

طوبال ابراهيم

محمد زرقاوي

سطاح عبد القادر

سمير حفناوي

مولود نوفل

شوشاوي سهام

وسيلة سعيداني

عبة عبد القادر

طياب عبد الرزاق

زبايري محمد

قناوي بالل

سليماني محمد

رباحي عبد القادر

بن زاد بالل

يونس خلفاوي

حايد حمو

بن عيس ى عبد الحكيم

أحمد خالد محمد

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع ديبوش رابح بني تامو

شارع زدري امحمد بني تامو

 بني تامو158شارع الشهداء الخمس رقم 

مواد غذائية عامة

شارع دزيري محمد الزاوية

شارع إلاخوة زدري بني تامو 

شارع إلاخوة عامة

 شارع ديبوش رابح بني تامو57رقم 

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع دزيري محمد الزاوية بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زادري بلدية بني تامو

شارع اول نوفمبر الزاوية بني تامو

شارع ديبوش رابح بني تامو

شارع عمورة علي بني تامو

شارع عمورة علي بني تامو

حي نصر هللا بني تامو

 بني تامو01شارع زيوان محمد محل رقم 

شارع بلقاسم الوزري إلاخوة جنادي البليدة

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

 بني تامو63 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

بلدية بني تامو   - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

بني تامو

مخبزة

شارع الاخوة زوري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع دزيري محمد بني تامو03

شارع مداح محمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع بورقعة علي بني تامو

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوي بني تامو

شارع سعيداني امحمد الزاوية بني تامو

حي النصر بني تامو

خضر وفواكه

شارع الاخوة زدري بني تامو

تعاونية نصر هللا بني تامو

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع إلاخوة زدري  بلدية بني تامو

 بني تامو01شارع الشهداء الخمس محل رقم 

شارع عباس ي يوسف الزاوية بني تامو

مداومة يومي عيد ألاضحىبني مراد

مواد غذائية عامة



لوناس محمود

حفناوي هشام
ماحي فيصل

بسعيدي مصطفى
سفيان شايب

حمزة سبيحي

خالد رواط

بالل طيبي

عيدات فاتح

برداي جلول

اوكيل عمر

بوسبولى هشام

بوغراب بن يونس

لواني فتيحة

أحمد خالد محمد

خلفاوي يونس

لونيس محمود

شوشاوي سهام

فرقاني زوبيدة

عمر بن خطار

شكيب قشوط

عوامر عبد القادر

بن خطار يوسف

محجوبي قدور

بن قويدر أحمد

بوزار لقوارس قويدر

شاوش ي علي

طايبي بالل

عبد املجيد ميرود الباي عيس ى

فتيحة دريس ي

زدري بالل

ميرود خالد

طيان محمد

لوراني فتيحة

قويدر لقواس بوزار

قايد عيس ى

عبد السالم

حميان ياسين

جيدل عبد هللا

شارة عبد النور

طاهر محمد

حسيب حسان

كلوش محمد امين

سفيان محمد

زروق محمد مولود

منار أحمد

تيزار كمال

بير علي

بلدية بوعرفة    - 2020         قائمة التجار املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

تاريخ املداومةالعنوانالاسم و اللقب أو التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاطالبلدية

 بوعرفة03حي الاخوة تسقاديرت رقم ملين حوبان

نهج وكريف بوعرفةأحمد مزيان

 بوعرفة23الطريق الرئيس ي رقم بوعالم شريفي

 بوعرفة20مقطع أ ك رقم محمد بورعدة

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

بوعرفة

مخبزة

مداومة يومي عيد ألاضحى

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع زيوان محمد بني تامو

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع قيوسة رابح بني تامو

شارع تعاونية نصر هللا بني تامو

شارع عمورة علي بلدية بني تامو

 بني تامو63 رقم 30 مسكن ع 418حي 

شارع زيوان محمد بني تامو

 مسكن بني تامو418حي 

شارعزيوان محمد بني تامو

تجزئة نصر هللا بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

منداح محمد الزاوية بني تامو

شارع الشهداء الخمس بني تامو

شارع إلاخوة زدري بني تامو

شارع الاخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاوية بني تامو

شارع إلاخوة زدري

شارع ديبوش رابح بني تامو
شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

الحي الجديد الزاوية بني تامو
 بني تامو01 رثم 07 قسم 780مجموعة ملكية 

شارع بوعياد الزاوية بني تامو07

شارع إلاخوة زدري بني تامو

بني تامو

مواد غذائية عامة

شارع الاخوة زدري بني تامو

قصابة

شارع فحاص محمد الحي الجديد الزاوية بني تامو

مغازة

بني تامو

شارع عمورة علي بني تامو63

شارع منداح محمد الزاوية

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

مواد غذائية عامة

 بني تامو05 رقم 30 مسكن عمارة 300حي 

بني تامو



 بوعرفة02الطريق الرئيس ي رقم جهيد حاج علي

 بوعرفة01حي دريوش رقم سدار يعقوب أحمد

 بوعرفة51 الطريق الرئيس ي رقم 01منادي محفوظ

 بوعرفة40الشارع الرئيس ي رقم محي الدين محمود عبد القادر

 محل 62نهج الاخوة تسقاديرت رقم عبد القادر جالب

 بوعرفة02رقم 
 التراب لحمر بوعرفة59رقم يكرلف عبد العزيز

الطريق الرئيس ي بوعرفةعلي بن صالح

بوعرفةبالل طيلب

 بوعرفة25املربع البلدي رقم بومدين عبد القادر

 بوعرفة05شارع إلاخوة تسقاديرت رقم موس ى سعدي

 بوعرفة02مقطع أ ج رقم شريف تسقاديرت

حي دريوش بوعرفةزروال محمد

 25 رقم 12 مسكن عمارة 320حي حمزة دحاص

بوعرفة
الشارع الرئيس ي بوعرفةبرضوان كريم

 بوعرفة01مقطع ا رقم قندوري كمال

شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفةعيشاوي فاروق

 03 مسكن ع 300طريق الرئيس ي حي فالح جمال

 بوعرفة01رقم 
شارع إلاخوة تسقاديرت بوعرفة06 وناس امحمد

حي دريوش بوعرفة01مسعودي نور الدين

 حي دريوش10 سكن تساهمي ع290محمد فوزي عبد النبي

 بوعرفة47الطريق الرئيس ي رقم مريم محمد

 02دوار سيدي فضيل مقطع أ ج رقم اسماعيل وناس

بوعرفة
 محل 62نهج إلاخوة تسقاديرت رقم محمد مكركب ابران

 بوعرفة04رقم 
شارع الاخوة تسقاديرت بوعرفةبونجعاد سفيان

 بوعرفة20مقطع أ ك رقم بورعدة محمد

 بوعرفة16حي دهان ريكس ي رقم بوغداوي احمد

 14حي دريوش الحي التطوري رقم مسعود قيقوب

بوعرفة
طريق الرئيس ي بوعرفةسحيم كريمة

 بوعرفة23طريق الرئيس ي رقم بوعالم شريفي

 بوعرفة03حي الاخوة تساقاديرت رقم حوبان امين

 بوعرفة58حي دريوش رقم دريوش شريف

الطريق الرئيس ي الاخوة تسقاديرت رقم حميدة محمد

 بوعرفة71
 الطابق 22 رقم 05 مسكن ع 140حي محمد رمضان

الارض ي بوعرفة  بوعرفة06مقطع أ ن رقم فرجوني يوسف

 بوعرفة06الطريق الرئيس ي رقم سعيد ميرود

شارع تسقاديرت بوعرفة31جلول محمد رضا

شارع الاخوة تسقاديرت بوعرفةمراد صالح

 بوعرفة03شارع أ ي رقم حميد بوقزولة

 02 مسكن الطريق الرئيس ي ع 30حي عيس ى بوعالم

 بوعرفة05رقم 
حي بوعرفة دوار سيدي الفضيل مقطع متيجي محمود

02أ ش رقم 
برج زيات بوعرفةكحال محمد

 07الشارع الرئيس ي تراب لحمر رقم مروان عيشاوي

بوعرفة
 تراب لحمر بوعرفة52رقم شريط محمد

الطريق الرئيس ي بوعرفةعلي مسعود

 التراب لحمر بوعرفة02رقم زهراوي مروان

 بوعرفة04الطريق الرئيس ي محل رقم سيد علي محبوب

 45 رقم 13 مسكن ع 290حي دريوش عالل امين

الطابق الارض ي بوعرفة

بوعرفة
مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى

مداومة يومي عيد ألاضحىبوعرفة

خضر وفواكه

قصابة

مواد غذائية عامة



تراب لحمر بوعرفةباندو احسن

حي دريوش بوعرفة11حبة محمد

 31 بوعرفة رقم 01 مسكن ع 140حي بن علي نذير

بوعرفة
 38 رقم 12 مسكن ع 290حي دريوش بوهاق يزيد

بوعرفة
 بوعرفة15الطريق الرئيس ي رقم احمد مسعودي وشان

 01 رقم 11مسكن عمارة 140حي ضمار سمير

بوعرفة
تراب لحمر بوعرفةاحسن باندومغازة

 بوقرة دائرة 2020 لسنة األضحى عيد مداومة

بوقرة المخابزالمخابز
االربعاء طريق قطعة 138  تجزئة 66صناعية مخبزةالفضيل فاروق

اعمر شيخ
صناعية مخبزة

بوقرة محمد اوسرير شارع

فيصل قبي
 الصناعية المخبزة

بوقرة اللوزات حي

الدين عز محمد عثمان
 الصناعية المخبزة

بوقرة عمر تيسلي شارع

بوعالم عالق
 صناعية مخبزة

بوقرة مسكن 490 حي مقابل اللوزات حي

بوقرة40رقم محمد اوسرير شارعصنائية مخبزةمراد سعيداني

بوقرة 39رقم قطعة 138 حيصناعية مخبزةمحمد زواهرة

بوقرة 13رقم بوعالم بوقلماني شارعصناعية مخبزةالطاهر محمد بلوم

العامة التغذيةالعامة التغذية
بوقرة29رقم الوطني الطريفغذائية موادعبدالحكيم شيخ

ادريس اومدي
بقالة

بوقرة الجزائر طريق

حمود هاللي
بقالة

بوقرة اللوزات حي

خيرالدين هاللي
بقالة

بوقرة اللوزات حي

سيداحمد عثمان
بقالة

بوقرة االربعاء طريق

رابح مقالتي
بقالة

البليدة طريق 47

احمد توشي
بقالة

ملوان حمام طريق

توفيق جالل
بقالة

بوقرة اللوزات حي 12

حمدود القادر عبد
بقالة

بوقرة اللوزات شارع 14

حمزة سليماني
عامة تغذية

بوقرة مركز

مهدي ايت طاهر
بقالة

الباردة عين

ابراهيم عربية
عامة تغذية

بوقرة المشماش حي

مرزاق يحياوي
عامة تغذية

01رقم الجزائر طريق

عبدالحميد قبالج
عامة ت ت ت

بوقرة المربوني طريق

بوقرة اللوزات حيالعامة التغذية ت/تالقادر عبد سالي

العامة التغذية ت/تجعدي مراد
بوقرة اللوزات حي

بلحمدي الدين عز
العامة التغذية ت/ت

08رقم محمد حمينة شارع

الغني عبد اومدي
العامة التغذية ت/ت

بوقرة الجزائر طريق

عبدهللا بو بن عبدالرزاق
العامة التغذية ت/ت

بوقرة اللوزات حي

بوغالف القادر عبد
العامة التغذية ت/ت

بوقرة الجزائر طريق

منير يحاللي
 07 رقم 29 رقم الوطني الطريق قطعة 54 تجزئةالعامة التغذية ت/ت

بوقرة

عادل شيخي
العامة التغذية ت/ت

بوقرة 03 ع مسكن40 حي

سعيد مومني
العامة التغذية ت/ت

بوقرة اللوزات حي

حميدة صفاق
العامة التغذية ت/ت

بوقرة 09 رقم 04 عمارة مسكن 310 حي

عادل لغلوغ
العامة التغذية ت/ت

بوقرة 8 رقم 1 ع الملعب حي

مسعودي الدين عز
 03 محل الجزائر طريق علي قريشي الشهيد شارعالعامة التغذية ت/ت

بوقرة

المقداد رزيقة
العامة التغذية ت/ت

بوقرة 02 محل72 رقم الجزائر طريق

رمضان رحمون
العامة التغذية ت/ت

بوقرة الجزائر طريق

بوعرفة
مواد غذائية عامة

مداومة يومي عيد ألاضحى



عبدالحكيم يوسف دروع
العامة التغذية ت/ت

02ب عمارة مسكن 490 حي

بوقرة د محل ج مدخل االربعاء طريقالعامة التغذية ت/تسعيد عزاز

االربعاء طريق 115العامة التغذية ت/تالحليم عبد بوعلباني

بوقرة اللوزات حيالعامة التغذية ت/تبالش امين محمد

بوقرة المشماش حيبقالةمحمد قبي

العامة التغذية ت/تمحمد حمراوي
بوقرة 1 ممحل محمد مزيان شارع

بوقرة 10 رقم محمود عباد شارعبقالةحسين شيخ

بوقرة الجزائر طريقدواجن محلالهام جوهري

بوقرة اءمر شيلي شارعودواجن لحوم ت تتوفيق حديدي

علي شاوي
القصابة للحوم ت ت

بوقرة  اعمر شيلي شارع

بوقرة 31رقم علي بودهدير شارع02ودواجن لحوم ت تمحمد درارني

شباح جعفر
القصابة للحوم ت ت

بوقرة 06رقم اللوزات حي

بوقرة اللوزات حيقصابةعلي بوغانم

بوقرة اللوزات حيقصابةيوسف بوغانم

والفواكه  للخضر جملة وكيلالجملة وكيل تاجر
 اسماعيل وزين

بوقرة 147 مربع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيل

50 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلجلول باخور

66 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلميلود بونياب

46 موقعالفواكه و للخضر ج وكيلزوبير حرطاني

02 موقعالفواكه و للخضر ج وكيلمحفوظ مهني

07 موقعالفواكه و للخضر ج وكيلبلوط بولنوار

08 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلسيداحمد بوزيان

14 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلزهدي مرزاق

16 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلفوصيل غزالي

33 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلسفيان عزوني

 حميد عميار
28 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيل

49 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلالحكيم عبد باكور

رقم الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلزوهير صفصافي

دليلة فدان
بوقرة   58  رقم الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيل

68 موقع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيلعلي مزيان بن

117مربع الجملة سوقالفواكه و للخضر ج وكيليخلف الهادي

منور العيدي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 116 مربع الجملة سوق

مصطفى مباركي
والفواكه الخضر وكيل

300 مربع الجملة سوق

مرزاق مباركي
والفواكه الخضر وكيل

301مربع الجملة سوق

السعيد محمد
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة الجملة بسوق 317  مربع

عبدالرحمان حجار
والفواكه الخضر وكيل

104 مربع الجملة سوق

علي مسعودي
والفواكه الخضر وكيل

313مربع الجملة سوق

محمد جدة
والفواكه الخضر وكيل

312رقم الجملة سوق

رابح نهار
والفواكه الخضر وكيل

50موقع الجملة سوق

294 مربع الجملة سوقوالفواكه الخضر وكيلمزوز عبالقادر

عبدالقادر مزوز
والفواكه الخضر وكيل

121 مربع الجملة سوق

عليوات تواليت
والفواكه الخضر وكيل

289مربع  الجملة سوق

اسماعيل فراش
والفواكه الخضر وكيل

288 مربع الجملة سوق

عمر حميدات
والفواكه الخضر وكيل

134-133مربع الجملة سوق

قادة سيداحمد
والفواكه الخضر وكيل

148 مربع الجملة سوق

146 مربع الجملة سوقوالفواكه الخضر وكيلعلي عصماني

محمد زحوف
والفواكه الخضر وكيل

149 رقم  الجملة سوق

عبدالكريم بن
والفواكه الخضر وكيل

140 رقم الفواكه و للخصر الجملة سوق

الين عز هندل
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة الجملة سوق 107 رقم

يهوني رابح
والفواكه الخضر وكيل

135 رقم الجملة سوق

علي غربي
والفواكه الخضر وكيل

156رقم الجملة سوق

كمال حسين
والفواكه الخضر وكيل

143 مربع الجملة سوق

بلخير جمال
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة الجملة سوق 237/236رقم

كمال لعريبي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة الجملة سوق 197/196رقم



امحمد براهيمي
والفواكه الخضر وكيل

142 رقم الجملة سوق

عبدالقادر بولغراس
والفواكه الخضر وكيل

154 رقم للخضر الجملة سوق

قيدوش مسعود
والفواكه الخضر وكيل

153رقم الجملة سوق

فريد بوعيشة
والفواكه الخضر وكيل

166-165 رقم الجملة سوق

فراتحي عبداالله
والفواكه الخضر وكيل

والفواكه للخضر الجملة سوق

سرين الدين شمس
والفواكه الخضر وكيل

والفواكه للخضر الجملة سوق

لخضر بوبكر
والفواكه الخضر وكيل

64 موقع الجملة سوق

بوعلوانة رابح
والفواكه الخضر وكيل

والفواكه للخضر الجملة سوق

رمضان بوزيان
والفواكه الخضر وكيل

والفواكه للحضر الجملة سوق

روينة رابح
والفواكه الخضر وكيل

والفواكه للخضر الجملة سوق

عمر سرياك
والفواكه الخضر وكيل

60موقع رقم الجملة بسوق

الحواس باديس
والفواكه الخضر وكيل

59رقم موقع الجملة بسوق

جندل الدين عز
والفواكه الخضر وكيل

الجملة بسوق 107 رقم مربع

محمد بوجهال
والفواكه الخضر وكيل

305-304 مربع الجملة سوق

رابح الواضح
والفواكه الخضر وكيل

111 رقم مربع الجملة سوق

رشيد سعدي
والفواكه الخضر وكيل

والفواكه للخضر الجملة سوق

شتوان عبدالكريم
والفواكه الخضر وكيل

96رقم الجملة سوق

احمد شوش
والفواكه الخضر وكيل

94رقم مربع

عبدالقادر حتوم
والفواكه الخضر وكيل

90رقم الحملة سوق

زاوي سالمي
والفواكه الخضر وكيل

105 الجملة سوق

مسعود رباعي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 296و297 مربع الجملة سوق

موطار بوعالم
والفواكه الخضر وكيل

93رقم الجملة سوق

الفادر عبد بورابعة
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة299و298 مربع  الجملة سوق

القادر عبد معزوز
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة121 مربع  الجملة سوق

الهادي يخلف
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة117مربع  الجملة سوق

احمد تواليت
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 290 مربع  الجملة سوق

سليمان عالل
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 285 مربع الجملة سوق

احمد غزالي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 131 مربع الجملة سوق

موسى عالل
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 55 مربع  الجملة سوق

محمد خدير
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 332 و331 مربع الجملة سوق

صديق فراش
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة03 مربع  الجملة سوق

جلول يكوز
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة10مربع  الجملة سوق

مصطفى شراطي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة173 مؤبع  الجملة سوق

علي طراد
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

محمد جعو
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة65 مربع الجملة سوق

بوالباني االسالم سيف
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة مربع  235الجملة سوق

مراد
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 254مربع  الجملة سوق

محمد قسوم بن
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 307و306 مربع  الجملة سوق

القادر عبد مزواد
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة294  مربع  الجملة سوق

خالد لعبودي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة264 مربع  الجملة سوق

محمد بوزيان
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة263و262 مربع  الجملة سوق

القادر عبد تنقالي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة259 مربع  الجملة سوق



جياللي قفقاف
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة256و255 مربع  الجملة سوق

خنوسي حاج
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة316 مربع  الجملة سوق

الرحمان عبد زروق
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة113 مربع  الجملة سوق

طيلب محمد
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة124و125 مربع  الجملة سوق

ابراهيم عيواز
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة178 مربع  الجملة سوق

علي عثمان
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة268و269 مربع  الجملة سوق

لباد عياش
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة60 مربع  الجملة سوق

بوعالم قنيعي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة53 مربع  الجملة سوق

محفوظ القنيعي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة204  مربع  الجملة سوق

يوسف قفقاف
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة208 مربع  الجملة سوق

رابح مهايلي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة34و33 مربع  الجملة سوق

عمر قبي
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة29 مربع  الجملة سوق

موسى عياش
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 235و234مربع  الجملة سوق

محمد شريف
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 260 مربع  الجملة سوق

والفواكه الخضر وكيلخداوج بوالباني
بوقرة 329 مربع الجملة سوق

بوعالم تيكوشنة
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة21 مربع الجملة سوق

 الدين شمس شريف
بوقرة 29 مربع الجملة سوقوالفواكه الخضر وكيل

 حميد عميار
بوقرة 28 مربع الجملة سوقوالفواكه الخضر وكيل

 رابح بوغالية
بوقرة 32 مربع الجملة سوقوالفواكه الخضر وكيل

 العزيز عبد ياسين
بوقرة 208 مربع الجملة سوقوالفواكه الخضر وكيل

والفواكه الخضر وكيل منصور بوعالم

بوقرة 13 مربع الجملة سوق

والفواكه الخضر وكيلحسين كمال
بوقرة 23 مربع الجملة سوق

والفواكه الخضر وكيلرابح زهدة
بوقرة278 مربع الجملة سوق

والفواكه الخضر وكيل مسعود عليان
بوقرة 03مربع الجملة سوق

 عبد الرحمان عبد

العزيز
والفواكه الخضر وكيل

بوقرة 327 مربع الجملة سوق

خدمات محطة
 المنار م م ذ ش

محمد بلعمري
الجزائر طريقخدمات

بوقرة خالد االمير شارعخدمات محطةكمال محمد هواري

جمال الواليش
بوقرة بوغالف شارعخدمات محطة

2020 لسنة األضحى عيد مداومة االربعاء دائرة
العنوانالنشاطواللقب السم

حورية عميش
 مخبزة

االربعاء بوقرة العقيد شارع

 عبد عادل العين كحل

حسان الرزاق
االربعاء كبير محمذ شارعالصناعية مخبزة

االربعاء علي دالي بن حيالصناعية مخبزةعبدالنور سيلمي

االربعاء طمزاني حيصنائية  مخبزةامين محمد تواتي

االربعاء 03 ارقم محمد لكحل شارعمخبزةزغذاني سعيد

االربعاء01محل المقراني الشيخ شارعصناعية مخبزةكلتوم شفاعي

 مخبزة تضامن ش

البيضاء الزهرة
االربعاء 177 رقم بلعوادي حيصناعية مخبزة

االربعاء لزريف االخوة شارعمخبزةفتحي حميدوش

 باعوني تصامن شركة

الهادي
09 رقم االربعاء محمد كبير شارعمخبزة

قصابةقصابةقصابة

االربعاء 06 رقم زهار شريف نهجالدواجن و للحوم ت/تحرزالوي باية

االربعاء15 رقم  عمر شعالة شارعالدواجن و للحوم ت/تمخلوف بكير

االربعاء مسكن250حيللقصابة ت/ترابح عياش

صحراوي االخوة شارعقصابةفؤاد بكير

االربعاء 38 رقم الفحص شارعالدجاج و للحوم ت/ترؤوف عصماني



 االخوة م م ذ ش

 لتربية محمدي

االربعاء الفحص حي قطعة 71 تجزئةقصابة  الدجاج   للحوم ت/ت(شعيب محمد) الدواجن

االربعاء القادر عبد االمير شارعجزارالرحمة شركة

العامة التغذيةالعامة التغذيةالعامة التغذية
االربعاء28رقم4 مسكنع100 حيغذائية موادالرحمان عبد غربي

االربعاء بلعوادي حيغذائية موادعبالشفيع بشيم

االربعاء محمد محمودي شارعغذائية موادنبيل فار

االربعاء 01رقم محل 67 رقم الفحص شارعغذائية موادعباس كركار

االربعاء الهادي عصماني شارعغذائية موادامين بكير

االربعاء المقراني الشيخ شارعغذائية موادالجاللي الفتاح عبد

االربعاء لزاريف حيغذائية موادامين محمد مفتاحي

االربعاء الفحص شارعغذائية موادمصطفى العمراني

االربعاء 08 رقم الوطني الطريقالعامة التغذية ت/تزهيدة بوعبدهللا

االربعاء بلعوادي حيالعامة التغذية ت/تفاتح بلحاج

االربعاء بلعوادي حيالعامة التغذية ت/تحميد يطو بن

المقراني الشيخ 15رقمالعامة التغذية ت/تجياللي حمزة

االربعاء الهادي عصماني شارعالعامة التغذية ت/تطاهر دومية بن

االربعاء05محل المقراني الشيخ شارعالعامة التغذية ت/تعمروش سمير

االربعاء المقراني الشيخ شارعالعامة التغذية ت/تالرحمان عبد سيلمي

االربعاء المقراني الشيخ شارعبقالةالفتاح عبد جياللي

االربعاء 19 محل 2ض عمارة مسكن100 حي مغازةاالحسان

خدمات محطةخدمات محطة
االربعاء صحراوي االخوة شارع 13خدمات محطةحميد زوادين

عنصر ايت ارملة يزداد

 بوقرة العقيد شارع

االربعاء

خدمات محطة

االربعاء بوقرة العقيد شارع

SARL RELAIS DE 

LA MITIDGA
خدمات محطة

ROUTE TABLAT LAREBAA

 عيد مداومة

 لسنة األضحى

2020

 مفتاح دائرة2020 لسنة

المخابزالمخابزالمخابز
مفتاح احسن محجوبي حيصناعية مخبزةالباسط عبد جياللي

مفتاح البرقوق حيصناعية مخبزةالمداني جربوعة

ابراهيم كاهية
وحلويات مخبزة

مفتاح سليمان سيدهم شارع

محمد عيسي
صناعية مخبزة

وصل
مفتاح بلقاسم نفراجي شارع

فؤاد قلفاط
خباز حرفي

مفتاح الخضرة حي

مفتاح عيادي االخوة شارع 02صناعية مخبزةحسين شريفي

مفتاح الكفيف شارعخبازة حرفيقصار اسماعيل

البرقوق حيصناعية مخبزةعادل جربوعة

مفتاح القادر عبد مهدي شارعخباز حرفيقصار مراد

خباز حرفيعمر بوفتوح
محمد رسولي شارع

الخدمات محطةالخدمات محطة

مفتاح االربعاء طريقخدمات محطةمحمد الغول

مفتاح دائرةخدمات محطةوحيد حموش

مفتاح االربعاء طريقخدمات محطةبيجي م م ذ ش م

مفتاح بوعالم منصوري شارعالدواجن ت/تكاهية جلول

قصابةقصابة
مفتاح الورود حيالدواجن و للحوم ت/تعمر مجراب

البرقوقمفتاح حيالدواجن و للحوم ت/ت الياس مشري

عامة تغذيةعامة تغذية

رابح مرداس
مغازة

مفتاح 01 محل حماد سيدي حي

عبدالغفور تركية
مغازة

مفتاح احمد فنيش شارع

مغازةكمال بنالقايد

محمد والي شارع

نادية مادي
بقالة

مفتاح علي قصار الشهيد شارع

مروان اشمالي
بقالة

مفتاح احمد فنيش شارع

بقالة عادل كليل

مفتاح 04 رقم محل نفراجي شارع

رابح قونان
بقالة

رقم احمد فنيش شارع 09  

ياسين مهون
بقالة

مفتاح 01رقم عيادي االخوة شارع



بلقاسم نفراجي حيبقالةعادل قصار

 بقالةاحمد بوزياني

رابح كوريفة شارع

 الرؤوف عبد مادي
بقالة

 

مفتاح احمد فنيش شارع

مفتاح القادر عبد مادي شارع 23بقالةمحمد بومهيرة

مفتاح 04 رقم عيادي االخوة شارع واجهة علىبقالةالكريم عبد زموري

مفتاح 02 رقم محل برقوق حيبقالةرضا مرابط

بقالةالدين زين سالمة
 السوق بمحاذاة 53 رقم الوالئي الطريق 02 رقم المحل

مفتاح الجواري

مفتاح احمد فنيش شارععامة تغذيةعبدالقادر بكير

سالمة اوالد2020لسنة األضحى عيد مداومة

العنوانالنشاطواللقب االسم

العامة للتغذية ت تسليمان طهراوي

المركزية سالمة اوالد

محمد طهراوي
العامة للتغذية ت ت

المركزية سالمة اوالد

المركزية سالمة اوالدالعامة للتغذية ت تواطح مراد

يزيد عثمان بن
العامة للتغذية ت ت

المركزية سالمة اوالد

 محمد يحي ولد
والفواكه للخضر ت ت

المركزية سالمة اوالد

حسين اوسرير
العامة للتغذية ت ت

المركزية سالمة اوالد

العامة للتغذية ت ت خالد يحياوي

 سالمة اوالد 01 محل 109 رقم

المركزية سالمة اوالدغذائية موادعبدالقادر شعوان

 المركزية سالمة اوالدبقالةرضوان كركوش

الحليم عبد جوابي

العليا سالمة اوالد

العامة التغذية ت/ت

04A4036814

سالمة اوالد عمار بن حيبقالةكريم سعيد

محمد قبايلي
العامة التغذية ت/ت

99A4020003سالمة اوالد

زهية بالط
مغازة

14A4074526سالمة اوالد عمار بت حي

المخابزالمخابزالمخابز
الممركزية سالمة اوالدمخبزةاسماعيل لوصيف

سالمة اوالد موهوب الشهيد شارعمخبزةابراز عبدالمجيد

الخدمات محطة
الخدمات محطة

مركز سالمة اوالدخدمات محطةقدور بوطريق محطة

سالمة اوالد المزدوج الطريق مقابل قشنيطي محطة

سالمة اوالد المزدوج الطريق مقابل الجميلة محطة

قصابةقصابة
المركزية سالمة اوالدقصابة جلول جفال

المركزية سالمة اوالدقصابةخيدر نبيل

ملوان حمام بلدية2020لسنة األضحى عيد مداومة

العنوانالنشاطواللقب االسم

االزرق المقطعبقالةاسماعيل سالي

االزرق المقطعبقالةمولود زكري

االزرق المقطعبقالةحكيم سالي

االزرق المقطعبقالةمحمد بوثلجة


