
 العنواناللقب و اإلسم النشاط نوع البلدية الدائرة

معلة قريةجمال بودبزة

معلة قريةعلي حداج

29 محل بزيت قريةسليمان موساوي

20/100 حي بزيتياسين رحيم

زكارةمحمد بربار

300 ملكية1 قسم اعلواشن المسمى المكانميلود علواش

03محل تغليت المسمى المكانسمير بوقندورة

01 رقم 20/100 حيعلى قالل

العليا بزيت المسمى المكانلويزة فاسي

اخداشن المسمى المكانرابح بحري

561مج6قسم بزيت قرية تاالعزيرابح العلمي

اعلواشن المسمى المكانالمجيد عبد بوشوكة

86مج7 قسم تقصريناحمد قواوي

01 رقم محل معلة قريةجمال فاسي

1000مج 02قسم تزوفرث تيغرث فودة بنيحكيم اجراد

70 رقم تيباونين قرية موحوش بوباعش

بزيت قريةعمرو حمادي

حميدة ايت قريةاسماعيل بوغازي

شكوح قريةوردية فاسي

معلة قريةرشيد فاسي

تبعوانين قريةمحمد زايدي

تبعوانين قريةمجيد بربار

 فودة بني قريةمحمد بوسالح

 بلدية – 11 رقم محل 62 قسم 11 رقم م مج أوت 20 شارعالدين نور بلقاسمي

البويرة والية–  البويرة
البويرة والية–  البويرة بلدية–  سعيد قويزي المغطى السوقسمير قنون

 بلدية – 01 رقم محل أعراب محمد زمور قطعة 28 حيجياللي بلقاضي

البويرة والية–  البويرة
–  البويرة بلدية – 02 رقم محل علي عيقون مسكن 23 حيابراهيم بوعميرة

البويرة والية
 والية–  البويرة بلدية–  األرضي الطابق مسكن 70 حيالرحيم عبد علي

البويرة
 – 01 رقم قطعة116 م مج 56 قسم أ درج مسكن 70 حيأمين جعدي

البويرة والية–  البويرة بلدية
 قطعة115 م مج 56 قسم ب درج 01 عمارة مسكن 70 حياسماعيل بولحارس

البويرة والية–  البويرة بلدية–  رقم
 والية–  البويرة بلدية – 37 م مج 47 قسم الغربي الثورة حيأمين بوكابوس

البويرة
البويرة والية–  البويرة بلدية – 149 الحرية حيجبيري زوجة الياقوت لعجال

البويرة والية–  البويرة بلدية–  الحرية حي 131حسان جبيري

البويرة والية–  البويرة بلدية – 10 رقم محل سعيد قويزي حيمحمد هابل

–  البويرة بلدية – 19 قطعة 03 رقم ملكية مجموعة 57 قسمل جما عرعار

البويرة والية
 والية–  البويرة بلدية – 70 م مج 57 قسم المالي المحورأمين حسين

البويرة
 الطابق 84 رقم 1س درج 1س عمارة مسكن 1100 حيبالل مدات

البويرة والية–  البويرة بلدية– األرضي
البويرة والية–  البويرة بلدية – 01رقم قطعة 11 حيالحسين لودنين

البويرة والية–  البويرة بلدية–  قطعة 11 حيطارق لعالم
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حيزر+ الهاشمية+البويرة دائرة

 عامة تغذية

العزيز ايت

 البويرة

 عامة تغذيةالبويرة البويرة



أكتوبر 17 شارعكريم هبول

أكتوبر 17 شارعنورالدين كبوب

48مج 71 قسم حسيني تجزئة أكتوبر 17 شارعسمير قاسي أيت

رمضان عبان شارعالعزيز عبد هشام دريزي

12 رقم عميروش العقيد شارعالويزة كوريسي

08ق 02 درج أ عمارة مهيدي بن العربي شارعقاسي بوتمر

02 رقم محل 87 م مج 67 قسم صالح زعموم شارعسمير سبايعي

محمد دشون شارع 42السعيد ودار

74 رقم قمراوي غربي شارع التجاري المركزرابح بوشنافة

مولود عميروش شارعالقادر عبد يحياوي

مولود عميروش شارعتوفيق بلغالم

02 أرقم كادات شارعفريد بوطال

البويرة       والية03رقم محل مسكن56حيلخضر الوافي

البويرة مسكن 1100 حيحسين سليماني

البويرة والية ب عمارة مسكن 56 حيكمال مزاري

البويرة مسكن 1100 حيعلي عون

البويرة والية 03 رقم محل  االرضي الطابق  مسكن 56 حيسعيد حمداني

البويرة مسكن 1100 حيالقادر عبد دهسي

البويرة والية   مسكن 56 حيمصطفى بورزيق

البويرة مسكن 1100 حيالحاج لهواس

البويرة والية مسكن 56 حياسماعيل  حيدرة

البويرة مسكن 1100 حيعمر بوشن

البويرة مسكن 1100 حيمحمد هللا رزق

البويرة والية04  رقم عمارة مسكن88/152/400حيالدين عز كسالمي

البويرة مسكن 1100 حيجمال سكوم

ين بومد بودان
 والية ف عمارة03 رقم محل مسكن 64/152/400حي

البويرة

البويرة مسكن 1100 حيمحمد حمزة

البويرة 04 رقم D عمارة مسكن78/150/1750 حيمحمد فراح

أعمر والي
 4 أ مج4 أ عمارة أ عمارة 07 م مج 37 قسم 125 رقم قطعة

البويرة

البويرة بلدية درج E عمارة 07 م مج 37 قسم 142 رقم قطعةمصطفي بوكابوس

سمير خدوسي
 بلدية 05 مج 37 قسم 05 رقم قطعة تساهمي مسكن 80 حي

البويرة

البويرة بلدية قطعة 05 مج 37 قسم مسكن 80 حيبالو بلقاسم

البويرة 02 رقم 97 قطعة ف عمارة اجتماعي مسكن 95 حيبال عمر

محمد عوادي
 رقم االول المحل د عمارة تساهمي اجتماعي مسكن 95 حي

البويرة 67

عادل علواش
 05 م مج 37 قسم 03 قطعة 235 محل مسكن 80 حي

البويرة

البويرة 04 رقم أ ع مسكن  80/405 حيرضوان رحموني

البويرة 06 رقم د عمارة مسكن 100/500 حيرضا سالمي

البويرة 06 رقم د عمارة مسكن 140 حيالويزة غربي

البويرة 120 رقمc عمارة مسكن 140 حيبركاهم مويسي

عمر سليمان بن ديف
 208 محل 20 عمارة تجاري محل 104 و مسكن 600 حي

.البويرة
.البويرة 04 درج 04 عمارة مسكن 140 حيفاضل نجاة خولة

الياس حمداش
 م مج 36 قسم 47 رقم 05 درج 05 عمارة مسكن 140 حي

262

 البويرة

 البويرة

 عامة تغذيةالبويرة

البويرة

عامة تغذية



فهيم مقداد
 159 م مج 26 رقم قطعة 03 رقم عمارة مسكن 600 حي

البويرة

البويرة 05 رقم د عمارة مسكن 80/400 حياسماعيل مني

البويرة 02 رقم د ع مسكن 400/800 حيمحمد زيرق

البويرة مسكن 160 حيفارس عزيزي

البويرة 09 رقم جاللي قاسي شارعالدين نصر خليفي

البويرة معمري ملود العقارية التعاونية البرج ذراع حيسمير حمادي

البويرة معمري ملود العقارية التعاونية البرج ذراع حيعيشاوي بلقاسم

البويرة شرق البرج ذراعطارق لعالم

البويرة 101 قسم 28 مكية مجموعة مليود طالي شارعالطاهر بيسير

البورة 68 رقم 11 عمارة رابح حمالوي مسكن 104 حيحمزة لونيسي

ناصر عجو
 64 رقم 07/10 عمارة رابح حمالوي مسكن 104 حي

البويرة

البويرة 31 مج 90 قسم البرج ذراع 96 رقم مسكن 104 حيحمزة براهيمي

البويرة 01 رقم 14 عمارة مسكن 280 حي غالية شاللو

93 قطعة الشرقي البرج دراع حي علي سيد أعراب

البرج ذراع حي عزيز سنديد

محمد هللا عبد بن نهجدموش مرمورة تضامن شركة

ساهل مشدالة الحليم عبد يحياوي

05 رقم قطعةمحمد يحياوي

ثامر قرية ردوان هيمون

07 رقم محل زروقي حي عمر بلحجار

أكتوبر 17 شارع سفيان سعيد بن

03 رقم القديمة البرية المحطة حسين علي بن

معمر طالي شارع حسين أبركان

01 رقم محل قراوش عين حي سفيان عمارة بن

سوريكال مسكن 1100 حي ياسين ساعيد بن

71 رقم مسكن 338 حي علي يطو بن

263 رقم 38 قطعة مسكن 338 حيجمال براجوبة

البويرة البرية المحطةرابح معمر شدري

البويرة بوشية أوالد ابراهيم دالي

90 رقم رمضان عبان شارع كريم دمدوم

البويرة 14 رقم حركات حي محمد كشكار

البويرة عبيد سعيد الطاهر محفوظ

السوريكال حي شريف مجدوب

5 رقم الوطني الطريق أونو نوميديس

البويرة فؤاد محمد عماني

البويرة لخضر عماري

مسكن 110 حي الكريم عبد قاسي ولد

البويرة زينة عبو

البويرة سالم برهون

البويرة احمد فرهي

البويرة نورة قادور

البويرة موسى مبروك

 البويرة

مخبزة

 البويرة

مخبزة

البويرة

مخبزة

البويرة

عامة تغذية



البويرة الناصر عبد أوصالح

البويرة عزيز صنديد

GD R1020البويرة

GD R1025البويرة

الترك عينسعيد ميلودي

الترك عينمخلوف بوسبعين

الترك عينعلي ميلودي

الترك عينسليمان براهمي

الترك عين زبوجة قرية رمضان زاويمخبزة

الهاشمية ك مجمع مسكن 350مشروعشعال الكريم عبد

الهاشمية مركز 03 رقم محلكريم قاسمي

الهاشمية 02 رقم محل التجزئة مخطط من 52محفوض إيمان

.الهاشمية لبلدية العمراني المحيطبوداود واضح

الهاشمية 12 رقم  ذراع المسمى المكاننعيمة جروال

05 04 رقم محل مركز الهاشميةمخطار قاسيمي

مركز الهاشميةجمال قاسيمي

الهاشمية 01 رقم محل زهير خالدي

مركز الهاشمية سليمان بولعراس

01 رقم محل 104 حي وردية عياد

الحمام طريق الهاشميةحازم عين خدمات محطة

البردي وادبوجمعة بوكابوس

البردي وادالدين نور لعميدي

البردي وادعامر قنور

البردي وادعلي نادي

البردي وادمصطفى رفسي

علي بن محمد أوالد قرية رشيد دحومخبزة

تاغزوت بلدية   مسكن 36/66 حيصالح دوايدي

تاغزوت بلدية تاغزوتحسين عزوق

مركز تاغزوتحموش بوكردون

مركز تاغزوتأرزقي مزهود

مركز تاغزوتسليمان ميلودي

تاغزوت 18 رقم قطعة 01 قسم أ عمارة مسكن 30/800 حيمحمد بلغيط

تاغزوت مسكن 1200 حيسالم أورمضان

تاغزوت مركز تاغزوتحسن شرمالي

تاغزوت 03 عمارة مسكن 24 مشروعبراهيم قاضي

تاغزوت بلدية 01 عمارة مسكن 60 /24 حيأمين محمد بوقرنين

مركز تاغزوتمحمد شاوش شعبان

تاغزوت إكليم مولود دهيل

تاغزوت بلدية بوكسيل مجيد عيدون

حيزر بلدية مركز حيزر 01 رقم محلعمر منصوري

 الهاشمية

حيزر

الترك عين

 عامة تغذية

 الهاشمية

 الهاشمية

 عامة تغذية

 البويرة

 عامة تغذية

البردي وادي

البردي وادي

حيزرحيزر

 عامة تغذية

مخبزة

الخدمات محطات

 عامة تغذية

مخبزة

تاغزوت

البويرة



حيزر بلدية مركز حيزرعلي منصوري

حيزر - 04 رقم أ عمارة مسكن 1500/50 حيأكلي منصوري

حيزر بلدية 03 رقم محل 26 م مج 36 قسم    مركز حيزرمهدي ايدر

حيزر بلدية مركز حيزرمحمد عيقون

حيزر بلدية مركز حيزرناصر سعيدي

حيزر 03  رقم محل ب عمارة مسكن 168/90 حيإسماعيل مكار

 16 رقم  م م 33 قسم المهني التكوين مركز المسمى المكانسمير بلقالم

حيزر
حيزر - 04 رقم أ عمارة مسكن 1500/50 حيرابح عزوق

حيزر - 04 رقم أ عمارة مسكن 1500/50 حيبوعالم شرفاوي

حيزر - 04 رقم أ عمارة مسكن 1500/50 حيعالوة براهم بن

 قسم 01 رقم محل االرضي الطابق قنتور المسمى المكان لمين سماعيلي

حيزر- 165 م م 10
حيزر بلدية  نسكسو ثيغيلتفريد موساوي

حيزر - 04 رقم أ عمارة مسكن 1500/50 حيمحجوبة حمادوش

حيزر 03 رقم A2 عمارة مسكن 78/168 حيصليحة دعبوز

05 رقم محل حيزر بلدية سعيد قصوري

مركز حيزر حكيم رزقان

مركز حيزر فريد صايت

مركز حيزر ساعيد بلقاسم

حيزرتركماني خدمات محطة

النشاط نوعالبلدية      الدائرة     

عامة تغديةالخبوزية

الرحمان عبد فاسي

عمر فوضيل

محمد وحشية

المخابز

الدين صالح ماني

نبيل زوبيري

فاتح بولعراس

الوهاب عبد ربيع لوصيف

قريمي خدمات محطة

رضا محمد عالوة

حدة بنور

إسماعيل خنوش

حميدة قرومي

فرحات زوبيري

رشيد غازي

داود قالون

كمال شويرف

فاطمة كحالل

أحمد توات

هشام فاسي

صادق زواتيني

غبالو بئر دائرة النشاط نوع حسب 2020 لسنة األضحى عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة 01 جدول

 البويرة والية

المسخر التاجر واللقب االسم

بئرغبالو   

بئرغبالو    

عامة تغذية    

الضيف عمارة

الوهاب عبد ربيع لوصيف

نعيمة العرفي

مسعودة كوربالي

مخبزة

حيزر

حيزر

حيزر

حيزر

 عامة تغذية

عامة تغذية



المخابز

اخرى

 العنوان               المسخر التاجر واللقب االسمالنشاط نوعالبلدية      الدائرة     

 تساهمي مسكن 16 حي علي سعيفي

 العلوي بوعالم شارعرشيد لهوازي

 البلدي الملعب أمامميلود عماري

03 رقم محل درموش رابح شارعالغاني عبد كرمية

بسام عين 01 رقم محل محمد مطاري شارعالدين نور مشري

.مسكن 100 حيالحميد عبد محفوظ

02 رقم محل تساهمي مسكن 74 / 248 حيزبيدة طاهر بن

 03 رقم 03 أ عمارة مسكن 92 حيالكريم عبد حكيم حدو

 مخلوف عليقي شارعالدين نور هللا بوعالم

 مخلوف عليقي شارعحسين هللا بوعالم

" ي"  عمارة تساهمي مسكن 1500/100 حيحميد معدون

بسام عين الشهداء شارعحسان دريدي

 04 رقم C عمار تساهمي مسكن 74/248 حيسالم عبدي بن

ب ع20 رقم محل 02 درج 02 أ مسكنع 600 حيبوجمعة جدو

بسام عين 02 رقم قطعة البحاير المسمى المكان لمين محمد قشو

 31 رقم مسكن 227 حيسعيد شراحيل

 الشهداء شارعمحمد تواتي

 لخضر سي الرائد شارعكريم مالكي

الصالح عراض حيأمين محمد أوجالة

02 رقم محل 24 رقم رزيق محمد شارعحسان غاوي

 مسكن 120 حيالطاهر النور عبد

 على سنوسي بن حيقويدر طاهر بن

بسام عين الشهداء شارعالجياللي لعروسي

بسام عين الحدائق حيجميلة طالي

بسام عين صالح عراض حيجمال كرنان

08 رقم محل A عمارة ترقوي مسكن 600/114 حيعادل بوزيني

49 قسم 03 رقم الزمالة حيخالد قراش

02 ر F عمارة مسكن 2000/1400/100/48 حيمصطفى زيان

100 رقم الشهداء شارعالدين عز شرفاوي

01 رقم 01 عمارة تساهمي مسكن 90 / 248 مشروعهادي خميسي

 05 رقم 02 عمارة مسكن 246 حيبوجمعة خريفي

61 مج 40 قسم قطعة 188 حيالدين شمس جدة

02 رقم محل D 11 عمارة مسكن 80 حيإسماعيل كرموس

روراوة خدمات محطة
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بسام عين دائرة

عامة تغذية    بسام عين   بسام عين   

رشيد زيالب

أحمد قرازم

صالح مقالتي

الروراوة

عامة تغدية

القادر عبد جديات

رابح عباس

العزيز عبد بوزيدي

رابح طيب

 الدين زين مسلم

عامة تغديةالخبوزية

بلفرح العوادي

خالد مزاري

محمد مزاري

 نصيرة دريدي

 حميد ماقري

بئرغبالو   



بسام عين 02 رقم قطعة البحاير المسمى المكانعزيز موساوي

 38 رقم قطعة مسكن 260 حيحميد معوش

بسام عين 78 رقم علي سنوسي حينصيرة خراز

بسام عين الحدائق حيالدين نور مرجي

    مسكن 260 حيالقادر عبد طرافي

 02 بسام عين مدينة وسط 16 ر المغربي محمد شارعرشيد تريدي

          المغربي محمد شارعالدين عز زياني

01 رقم قطعة 01 رقم درج C عمارة مسكن 200 حيأحمد مطاري

 03 رقم B عمارة مسكن 126 حيحكيم مزوني

 لخضر سي الرائد شارعمحمد شرفاوي

أرضي ط 09 رقم 01 درج و عمارة مسكن 300 حيبوعالم شناف

بسام عين صالح عراض حيلياس إخداشن

بسام عين الخبوزية طريق جزء 28 حيمحمد مصابيحي

بسام عين 204 رقم بشير علي حيحدة معزوز

ب عين  01 رقم محل العقارية للترقية قطع 06 تجزئةعامر تونسي

بسام عين سليمان أحرص حييوسف دحماني

بسام عين 288 رقم صالح عراض حيمحمد عصماني

03 رقم لكحل السد قريةالكريم عبد ملوك

 لكحل السد قريةفاتح مسلم

بسام عين 32 رقم قطعة 260 حيمولود غاوي

بسام عين 02 رقم محل أحمد بنينال حيمراد محاد علي

بسام عين زمالة حي 02 رقم محلمحمد شادي

04 رقم الزمالة حي الحضائر منطقة  السعيد دريدي

 22 مج 40 قسم محمد رزيق حيعاشور نبهي

الجديد السكني حيالرحمان عبد زوار

الشهداء شارعرزيقة كرمية

13 صالح شمالل شارعأعمر شرفاوي

68 رقم لخضر سي الرائد شارع محمد مادي

 05 و 04 رقم محل مخلوف عليقي شارعياسين رحموني

 مسكن 227 حيعمر بوصيقع

 العلوي بوعالم شارعموراد عماري

28 رقم قطعة مطاري محمد شارع نبيل صبان

 المغربي محمد شارعلخضر عماري

 كراش حمدان شارعالحميد عبد طهراوي

بوزناد محمد شارعكمال إخداشن

مركز العلوي  عين 06 رقم محلسمير بوعمرية

03 رقم E عمارة مسكن 1700 / 90 حيبراهيم شوانية

 02 رقم محل محمد العموري شارعالحق عبد دحماني

بسام عينمحفوظ خدمات محطة

بسام عينGDR1026 الخدمات محطة

رئيسي الشارع 01 مدخل األرضي الطابق 02 رقم قطعةحياة دقي

05 رقم أ عمارة مسكن 50/ 1500 حيرزيق مزراق

02 رقم B عمارة مسكن 50/ 1500 حيمحمد لوناس

04 رقم D عمارة مسكن 1700 / 90 حيرفيق بوعمرية

01 رقم محل العيد ميسوم شارعالعجابي رابح

العلوي عين بلديةمحمد مزراق

04 رقم س عمارة مسكن 1700 / 90 حيمحمد لوناس

30 رقم جزء 69 حينبيل صياد

العلوي عيندواجي خدمات محطة

بسام عين 

بسام عين   

عامة تغذية    

المخابز

العلوي عين   

عامة تغذية  

عامة تغذية    بسام عين   بسام عين   



الحجر عينرشيد حمداش

الحجر عينناصر بوعافية

الحجر عينرشيد جفال ذياب

الحجر عينمحمد جيريدان

الحجر عينزكرياء مرابط وادي

الحجر عينأحمد دباح

الحجر عينالطاهر عباس

الحجر عينجرالفية PVA الخدمات محطة

الحجر عيناالخضر الحواطيالمخابز

النشاط نوعالبلديةالدائرة
 التاجر واللقب اإلسم

المسخر
العنوان

االخضريةقاسي محطة

االخضريةبركات خدمات محطة

االخضريةزهرة خدمات محطة

قدارة طريقالدين نور اوكيل

االرضي الطابق الكريشيش حيفؤاد شيخي

قارة خميس شارعحسان سهتالي

االخضرية قدارة شارعاشريف محمد قدواري

عمر شايع شارعكمال الرحيم عبد والي

قدارة نهجالياس محمد قدواري

األخضرية بلدية زروق زروقي حيفؤاد  شيخي

األخضرية أوت20 حيالحميد عبد قدواري

األخضرية القطار محطة شارعنسيم حدانو

األخضرية لخضر سي شارعكريم أوكيل

 األخضرية البير تيزي كمال عزوق

 أكتوبر 17 شارع ياسين عزوق

الحياة مدينةكريم بغدادي

 تلوين قريةsnc/ تضامن شركة/  سمير بومالح

 جويلية 05 حي أوكيل مخبزة

األخضرية 02 محل 35 رقم قدارة شارع 29إسماعيل بومزيبرة

أكتوبر 17شارعرابح شيخي

 أكتوبر 17 شارع عمر طاس

االخضرية عمر شايع نهجالعزيز عبد عصماني

االخضرية القادر عبد االمير ساحةمحفوظ حمبلي

االخضرية مخازني حيرابح اولداش

65 قطعة LCP مسكن 81 حيجمال قوميري

01 محل الحواس سيمحمد دحو

174 مج جولية 5 حيزهير شيحاوة

179 م مج 8 قسم مخازني تجزئةسفيان موحوش

179 م مج 8 قسم مخازني تجزئةبالل جردي

االخضرية حزامةالدين جمال بلعيدي

االخضرية قدارة شارعمرزاق زغدي

االخضرية قدارة نهجمحمد عاللو

االخضرية رابح موح طوطاح شارععلي خليل

االخضرية قدارة شارعمحمد ماموني

النشاط نوع حسب 2020 المبارك  االضحى عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة :01 جدول

األخضرية للتجارة اإلقليمية المفتشية  البويرة والية
القادرية دائرة+ االخضرية دائرة
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االخضرية 2 رقم قدارة نهجكريم مقدم

هللا عبد سي النقيب شارعالرحمان عبد ماموني

االخضرية قدارة شارع29 فاطمة غانم

االخضرية سوالفة شارع29الرحمان عبد وشفون

االخضرية 1 محل 1ع  مسكن 80 حيعمر مقدم

االخضرية قدارة شارعسمير بلعيد

االخضرية محمد خويا بابا شارعسفيان شرقي

االخضرية زروق زروقي شارعسعيد لونيسي

االخضرية محمد خويا بابا شارععلي عليوان

االخضرية المستشفى شارعسعيد قريو

رابح قبايلي

رقم محل 57 م مج 20 رقم المستشفى شارع16  

االخضرية 1

األخضرية بلدية قارة خميسمرزاق عليوان

األخضرية بلدية األول المحل زروق  زروقي شارعالرحيم عبد بلفوضيل

بلديةاألخضرية المستشفي شارعنورة حموني

األخضرية بلدية 12 رقم محل محمد خويا بابا شارعإسماعيل سالمي

األخضرية المحطة شارع عمر بلكبير

األخضرية القطار محطة شارعرضوان بلكبير

األخضرية أوت20 حي عادل رافع

األخضرية المحطة شارع رابح موالي

األخضرية مسكن 80 حيخيرة كركوش

 عمر هللا رزق شارعجمال بوعلة

األخضرية المحطة شارعسفيان محمد إسماعيل

األخضرية الحميد عبد سي النقيب شارعرشيد عليوان

15 رقم ج عمارة مسكن حيمنور شرقي

األخضرية لخضر سي شارعإبراهيم بوركاب

10B رقم محل لخضر سي شارع عمر لعيبري

 األخضرية قارة خميس شارع بعزيز فوضيل

 األخضرية البير تيزي علي عليوان

 األخضرية البير تيزي الوناس سفيان

 األخضرية البير تيزيأحمد باكيري

 األخضرية البير تيزي الدين نور عليوان

 األخضرية البير تيزي أمين محمد طير

 أكتوبر 17 شارع داود بوزيدي

لخضر سي شارع 186 اسماعيل حداش  

 البير تيزي شارعمحمد مزيلي

 لخضر سي شارعزيان حاج علي

 أكتوبر 17 شارع الرحمان عبد لطرش

االخضرية حزامة علي رمضاني

 جويلية 05 حي ولداش جمعة

أكتوبر 17 حي الكريم عبد حمبلي

أكتوبر 17 حيبالل زيان

األخضرية بورباش حيمرزاق ديداني

 الليون حيأمين محمد مازوز

 الملون حيسيدعلي نافع

تلوينفريد بومالح

 مسكن 480 حي ابراهيم مخالدي

 مسكن 480 حيمحمد  رحو

 مسكن 480 حيابراهيم دالي

 مسكن 480 حييزيد  بريك
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مسكن  81 حيالدين صالح حميطوش

معالةمحمد زموري

معالةعلي تواتي

الزبربررابح حامةزبربر

بوكراممهدي وجط

بوكرامفريد بوغربال

قرومةبوعالم عصام

قرومةحمود كوسة

قرومةفاطمة سعدون

قرومةGDR1023 خدمات محطة

بودربالةفاطمة رزيق

بودربالةعثمان قريمريان

بودربالةالقادر عبد زروق

قادرية حميتي محمد شارعباية عليوان

قادرية غاني علي شارعرمضان معمري

 قادرية مسكن 215 حي فوضيل مهدي

 قادريةGDR1022 خدمات محطة

قادرية غنيف تيزي طريقحورية لعريبي

قادرية مسكن 250 حيمخلوف بوصبع

قادرية البدر حيالحق عبد عمران

قادرية مسكن 10 حيمحمد قرقور

قادرية مسكن 100 حيمحمد معمري

قادرية مسكن 100 حيرشيد قرين

قادرية مسكن 100 حيمحمد حداش

قادرية مسكن 150 حيصابرينة قرقور

قادرية رمضان محمد شارعمحمد قاسم

قادرية حميتي محمد شارعالزهراء فاطمة طير

قادرية غاني علي شارعرضوان حداش

قادرية غنيف تيزي طريقنوال حمزة

قادرية مسكن 150 حيكمال عالم

مركز قادريةدليلة بعزيز

قادرية مسكن 150 حيعلي حداش

قادرية غنيف تيزي طريقوردية حسناوي

األخضرية بلدية قارة خميسمرزاق عليوان

 قادرية مسكن 215 حيرشيد مقدم

 قادرية مسكن 215 حيالحق عبد عمران

ب رقم عمارة مسكن  10 حيمحمد قرقور

 مسكن 48 حيبالل شقوفي

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم جماح نبيل

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم أعراب جياللي

البويرة-  مسكن عمر80حي بديس شمس الدين

البويرة-  مسكن ترقوي عمر80حي لعميري رفيق

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم بن عمروش محمد

البويرة-  عمر05الطريق الوطني رقم هطال محمد

البويرة- حي بوري قاسي عمر جبري جمال

البويرة- حي بوري قاسي عمر مولودي سيد علي
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ناصر باي عبد النور
01 مسكن عمارة 100حي 

 قطعة عمارة ب40/100/1750حي سعدي حسين

البويرة-  مسكن عمر100حي جواهرة بدر الدين

البويرة-  عمرمحطة كونتينونتال

بني مليل زوبا حميد مخبزة

 أوت بلدية جباحية20حي يسعد حكيم

 مركز بلدية جباحية46قطعة رقم الوناس مرزاق

شارع الوناس الوناس بلدية جباحيةاسعد محمد

 مسكن بلدية جباحية157حي زواوي عبد القادر

 مسكن بلدية جباحية157حي اوجالة محمد امين

شارع صغير بوجمعة بلدية جباحيةسعدي السعيد

 مسكن بلدية جباحية1700/1300/50حي حجاري مصطفى

 مسكن بلدية جباحية1700/1300/50حي حمينات علي

 جباحية03شارع رابح درموش محل رقم الوناس عادل

ميلودي سليم
 53 مج م 05شارع حسين الوناس قسم 

جباحية

جباحية مركزصنديد حسان

النشاط نوع حسب 2020 المبارك الفطر عيد بمناسبة المسخرين التجار قائمة  01  جدول النشاط نوع حسب 2020 المبارك اآلضحى

النشاط نوعالبلديةالدائرة

 التاجر اللقب و االسم

المسخر
العنوان

الدشمية مسكن 30/800 حيمحمد يحياوي

مركز الدشميةجلول يحياوي

الدشمية 04 رقم أ عمارة مسكن 30/800 حيحميد سعدي

الدشمية ب 01 رقم مسكن 30/800 حيابراهيم تونسي

الغزالن سور مختار مزاني  شارعاعمر و احمد الدين صالح

الغزالن سور  الجبسةخالد بلعيد

الغزالن سور 05 رقم محل اعمر عين حيزعنون الدين نصر

الغزالن سور العزيز عبد صالح حيسالمي الرحيم عبد ناصر

الغزالن سور 02 رقم محل عيسى قرباص حيزعنون االمين محمد

الغزالن سور التساهمي حي الفتح تعاونيةبلعيد السعيد

الغزالن سور جويلية 05 حي هللا عبد مصطفاوي

الغزالن سور الجبسة حي زكرياء شريف جعفر

الغزالن سور العزيز عبد صالح حياحمد مداح

الغزالن سور العزيز عبد صالح حيامين يحياوي

الغزالن سور مسكن 200/62حيمسعود سعيداني

الغزالن سور الصادق سيدي شارعبوجناح ايوب

الغزالن سور الصادق سيدي شارعالطيب جدو

الغزالن سور مسكن 102 حيكمال فضالة

الغزالن سور مسكن 102 حيمليكة النوي

سليمان غماري شارع18 محمد خيثر  

الغزالن سور مسكن142 فتيحة بوزيد

الغزالن سور نوفمبر 01 شارعمحمد نايلي

الغزالن سور مختار مزاني شارعالحليم عبد دراقي

الغزالن سور سليمان غماري شارعكمال خيثر

تغذية عامة

خريص برج دائرة+ الغزالن سور دائرة الغزالن بسور للتجارة االقليمية المفتشية

الغزالن سور

عامة تغذيةالدشمية

الغزالن سور

المخابز

  عامة، تغذية

فواكه و خضر
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الغزالن سور مختار مزاني شارعحسين زوبيري

الغزالن سور خليفي شارعساعد كحالل

الغزالن سور مختار مزاني شارعاسماعيل شعبان ايت

الغزالن سور مختار مزاني شارعسعيد العيفاوي

الغزالن سور مختار مزاني شارعمصطفى بكاي

الغزالن سور مختار مزاني شارعحورية بوشندوقة

الغزالن سور جويلية 05 حيعمارة محمد

الغزالن سور جويلية 05 حيالقادر عبد بهلولي

الغزالن سور جويلية 05 حيفيصل وابد

الغزالن سور تساهمي اجتماعي مسكن 300 مشروعبورويسة سوهيلة

الغزالن سور تساهمي اجتماعي مسكن 100 حيحلفاوي حورية

الغزالن سور التساهمي حي الفتح تعاونيةالعمري صحراوي

الغزالن سور 01 رقم محل مسعود كحالل حيبوطريق حكيم

الغزالن سور مسكن 40 حيخالد ساسي

الغزالن سور 16 رقم عمارة تساهمي مسكن 100 حيدريسي حكيم

الغزالن سور 16 رقم عمارة تساهمي مسكن 100 حي فضالة سمير

الغزالن سور مسكن 200/62 حيايوب بوطريق

الغزالن سور عمر شاوش حيمحمد ياحي

الغزالن سور اوت 20 حييوسف نذير

الغزالن سور بوحيحاية حي جمال زوطاط

الغزالن سور بوحيحاية حيقدور خطاب

الغزالن سور مسعود كحالل حيخطاب حاج

الغزالن سور مسعود كحالل حيواضح لخضر

الغزالن سور العزيز عبد صالح حيقصري محمد

الغزالن سور 03 رقم رقم محل اللين حيصخري يحيى

الغزالن سور مختار مزاني شارع عبدلي حكيم

الغزالن سور عيسى قرباص حيحايد جمال

الغزالن سور 14 رقم محل العزيز عبد صالح حيبغدالي هشام

الغزالن سور 18 رقم عمارة تساهمي مسكن 100 حي عيشون خالد

الغزالن سور بوحيحاية 01 رقم محلالضاوية ربيعي

الغزالن سور العزيز عبد صالح حيقصري العيد

الغزالن سور العزيز عبد صالح حيرابح زياني

زالن الغ سور السعيدي مباركي حيخليف محطة

الغزالن سور 08 رقم و طالغزالن سور نفطال محطة

sarl el  Wassiline الغزالن سور بلدية ديرة فجمحطة

ديرة بلديةنايلي رابح

ديرة بلديةلعيداوي رشيد

ديرة 01 رقم محل نوفمبر 01 حيالعيش الطاهر

ديرة 01 رقم محل قطعة 95 حيمعمري النخلة

ديرة بلدية قطعة 95 حيبداوي عيسى

مركز ديرةمشتاوي رشيد

مركز ديرة قطعة 95 حيبراهيمي فاتح

ديرة بلدية 05 رقم محلعبدات مصطفى

ديرة بلدية عيسى اوالدحكيم بوعزة

ديرة لشوافبلقاسم ويدر ق بن محطة

ديرة لشوافاللطيف عبد اوكريمي محطة

ديرةسوميساد مطحنة

اخريص برجعاشور رشيد

اخريص برج الرئيسي الشارعجودي موسى

اخريص برج مسكن 44 حيتومرت سفيان

اخريص برج

اخريص برج

المخابز

عامة، تغذية

فواكه و خضر

الغزالن سور

الغزالن سور

 عامة، تغذية

فواكه و خضر

اخرى نشاطات

ديرة

المخابز

عامة، تغذية

فواكه و خضر 

اخرى نشاطات

الغزالن سور

الغزالن سور

  عامة، تغذية

فواكه و خضر



اخريص برج السعداوي قالم حيرحموني وليد

اخريص برج مهادة اوالد قريةالربح نوال

مركز اخريص برجلعيادي اعمر

اخريص برج مسكن 70 حيرميلي مباركة

اخريص برج ترزين عينشارفي كمال

اخريص برج السعداوي قالم حيبوعالم سليماني

اخريص برج مهادة اوالد قريةعليم احمد

اخريص برج بلديةوادي بالل محطة

اخريص برج مهادة اوالد قريةبوعافية محمد محطة

تاقديت الزبارة مطحنة

المزدور المزدور بلديةجاللي رابح

مركز المزدورلمين مجاد

المزدور المزدور بلديةجمعة¨ الدين نور

المسدور بلديةصعدلي محمد

المسدور بلدية المحتشد تجزئةسالم عمر

المسدور بلدية صنيفي  شارعقليل بلقاسم

المسدورPVA HALALAالخدمات محطة

 سليم طريقالبارد واد 

ساحل امشدالة

رافور  

مركز امشدالة    

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة  

مركز امشدالة 

مركز امشدالة 

مركز امشدالة 

مركز امشدالة  

مركز امشدالة

بومجبر

بومجبر

ساحل امشدالة  

ساحل امشدالة

ساحل امشدالة 

ساحل امشدالة 

2020 المبارك األضحى عيد بأمشدالة للتجارة االقليمية المفتشية المناوبين التجار قائمة : 01 جدول

 بشلول دائرة+ امشدالة دائرة

العنوان

كمال يلماني

احمد شريف ناصر

امزيان محند شياد

مهانة شوبان

جمال بوراي

عبدالسالم منور

خليدة بوكريف

براهيم وسعد بن

عالزدين مختاري

مولود نوري

جمال دموش

صفيان ابشيش

النور عبد نوري

السعيد محند عجو

فريد عيساوي

جمال مزيات

رشيد منيش

اسماعيل نوري

امشدالةامشدالة

المخابز

الحليم عبد يحياوي

المية مشنان

    غنيمة حداد

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

حسين بوكريف

حسين عدنان

حدود بال عالم

المسخر التاجر واللقب اإلسمالنشاط نوع البلديةالدائرة

اخريص برج

اخريص برج

عامة، تغذية

فواكه و خضر

اخرى نشاطات

المزدور

المخابز

فواكه و خضر  عامة، تغذية



ساحل امشدالة 

ساحل امشدالة 

ساحل امشدالة

ساحل امشدالة

ساحل امشدالة

ساحل امشدالة

ساحل امشدالة

بووكالن

بووكالن

بووكالن

بووكالن

بووكالن

يخلف بني

يخلف بني

يخلف بني

يخلف بني

البارد واد

البارد واد

ازمور ثمورث

ازمور ثمورث

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

رافور

مركز الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

 الوطني الطريق

رافور 26  رقم

شرفة

مخابز
القادر عبد قاسي

فؤاد خالل

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

      جعفر شيبان

احمد منوس

مالك الدي

الياس دحمون

فاتح حاجو

تكفاريناس سعيداني

عنطر سعودي

مسينيسا طالب

رافور نفط الخدمات محطةأخرى نشاطات

اعمر عكلوش

امشدالة

امشدالة

عامة تغذية

الحسن سعداوي

حميد طالب

ابراهيم عكموش

عاشور عكوش

الحميد عبد بونادي

الحميد عبد مقراوي

حسين بوكريف

فريد احواو

حكيمة بوخالفة

كريم سعيدي

الرحمان عبد طراش

نجيم سعيداني

سمير عالم

اليزيد ليمام

رشيد مروش

عالزدين ساسي

محمد شاشوة

فريد قالز

حميد شاشوة

نوارة ازيدان

نسيم مشكاك

 اعلي دموش

سكينة اعمارة بن

نادية عكاش

حليم مزياني

الياس عقيني

محمد عدار

مراد رناق

فيصل مزيان

مسعد مزياني

امشدالةامشدالة

 وخضر عامة تغذية

وفواكه



الشرفة

الشرفة  ادرجي

الشرفة فالكي

الشرفة  ادرجي

الشرفة  ادرجي

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة طوجي

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة طوجي

الشرفة  اساراق

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة

الشرفة شوكران

الشرفة شوكران

الشرفة شوكران

الشرفة شوكران

الشرفة حواري

الشرفة توغزة

الشرفة توغزة

الشرفة توغزة

تكسيغيدان

تكسيغيدان

تكسيغيدان

تكسيغيدان

الشرفة طوجي

الشرفة ارافو

بوعلي ايت

بوعلي ايت

بوعلي ايت  تاوريرت 

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

اثمنصور

امشدالة

منصور اث
 وخضر عامة تغذية

وفواكه

منير عنون

تكفاريناس بهلول

عمر مرزوق

كمال مطروح

بلقاسم بشكور سعيد

عنطر مسعودي

الكريم عبد مسعودي

مالك العربي

سمير العربي

شرفة

فؤاد بوليلة

فيروز تمساوت

أخرى نشاطات
المعدنية للمياه طوجي شركة

المعدنية للمياه الكبير المنبع ش

سفيان عيسو بن

نوار طالبي

حميد مجبار

حسين اكلي

كريم طالبي

مراد اكريد

سفيان خالل

طاوس شرفة

عمر قالو

ناصر زهار

خليجة ساسي

فريدة ارحاب

عبدالنور مرزوق

يعقوب عكاش

سعيد عربان

نبيل شيبان

سمير شمالل

اكلي شيبان

مراد مسعودي

وردية حسين

نصيرة ساعي ايت

فؤاد عليان

هللا عبد شيبان

مدني شيبان

حكيم شيبان

فؤاد احدادن

 عيسى شيبان

طاوس مجاط

سعيد معبد

هالل عباس

شرفة

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

امشدالة



 تاوريرت 

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

اثمنصور

بوخلفة غضبان

 تاوريرت 

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

اثمنصور

حسين سعيدي

 تاوريرت 

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

 تاوريرت اثمنصور

اثمنصور

احنيفالمخابز

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف

احنيف 

احنيف

احنيف

بورمال  

احنيف

اللفت شيخ

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

اغرام

بهاليلالمخابز

بهاليل

اكلي لوقاني

أغبالو

سليمان بورياح

عامة تغذية

       ليندة اعمارة بن

يزيد دشون

        احمد زنوش

سعدة مجري

حمداش علون

احمد يونسي

يزيد عالم

اليزيد عيش

رشيد عليان

زهير عبدون

وردية راشدي

توفيق سعودي

الحفيظ عبد سي زنوش

توفيق يونسي

سامية راشدي

عاشور سايح بن

عزالدين علون

حدة مسلي

الرحمان عبد هاللي

لطفي حمداش

سليم حرمالي

بالل شمود

فريد هروس

لهنة اعمارة بن

أحنيف

حسام يونيس

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

        موسى مشكاك

كمال عالم

حسين لفضل

شعبان شمو

المالك عبد راشدي

فؤاد غضبان

العيفة سنة بن

محمد ميرة بن

اليس مطروح

صالح قاسمية بن

وردية دعو

جمال دربال

سمير حبالل

نصيرة زغدان

امشدالة

منصور اث
 وخضر عامة تغذية

وفواكه



بهاليل

بهاليل

حمدون بني

حمدون بني

حمدون بني

حمدون بني

حمدون بني

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

سلوم

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

تقربوست

اغبالو عمورةأخرى نشاطات

مركز صحاريج 

صحاريجعلي عتمان

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

بوطريف- سيزو مطحنة

صحاريج

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

اسماعيل ابشيش

كريم مجري

مولود ايدير

صفيان معمري

حسين مشو

ادريس بوعقلين

سليمان الول

محند وادي

حفيظ مليكش

توفيق زريرقي

الويزة مكتوب

مليكة مسعودي

اكلي احدادن

زوبير تنساوت

فارس تقرين

اونيس مكدحي

رستم امسعودان

بوبكر تكليشت

بلقاسم توديات

عادل عبدلالوي

رشيد دموش

العربي محمد بوعقلين

صليحة شبي

سعيد حميش

وليد عباس

اعمر معمري

اعميروش ارقام

زهير وادي

وردية برفان

سعيد لحسن

امشدالة

أغبالو
عامة تغذية

مراد يحياوي

حمو شرقي

جمال شعالل

كريم اعراب

حمزة يحياوي

أغبالو
عامة تغذية

ياسين شالحي

ايدير بورنان

سامية لحسن

فتيحة بودعة

سعيد بوراي

امشدالة



صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

صحاريج

ايليتان

ايليتان

ايليتان

ولبان بني

ولبان بني

حماد بني

حماد بني -  االحمر التل

العجيبة

االحمر التل

االحمر التل

االحمر التل

االحمر التلمراد قالل

االحمر التل

العجيبة لمويجات

السماش

السماش

السماش

السماشسعيد علواش

السماش

ازكنون

ازكنون

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة

العجيبة بوعالم عليان

حفيظ خدوسي

سليمان مقران

زهير غضبان

مراد عباس

احسن عباس ايت

بوعالم مقران

حمو عباس

جمال اوجيت

نسيم والي

مولود شبوط

مهدي سعودي

يوسف دحماني

بشلول

العجيبة

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

المالك عبد بانوح

سميرة بوسلخة

عمرو رماسي

سعيد مخلوف

محمد بويزري

عماد بلقاسمي

محمد عباس

عزالدين مغالت

نلدية عدنان

صفيان ايدير

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

رشيد عيساوي

عزيز قري

حسين عيساوي

كمال عيساوي

النور عبد نوري

ياسين التري

احمد مرزوق

قاسي عباس

حميد مرزوق

مجيد مجري

ماسينيسا العمري

ياسين عتمان

بوحو العمري

صفيان العمري

مالك مشو

يحيى جيدل صحاريج

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

محمد بوعزيز

مرزوق حمودي

امشدالة



العجيبة

اخرى

 الوطني الطريق

العجيبة 26 رقم

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

القصر اهل

/

القصر اهل

/المخابز

رشيد أوالد

رشيد أوالد

رشيد أوالد

رشيد أوالد

رشيد أوالد

رشيد أوالد

رشيد أوالد

عباهلل اوالد

االسنام بلدية

االسنام بلديةعاشور صايت

عمر هالل

بشلول

راشد أوالد

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

بالل فطاني

حسين غوزي

كمال ساهي

ماسينيسا خطاري

رشيد دحموني

       عمر بوداود     

االسنام

أخرى نشاطات
/

ناصري شركة نافط اخدمات محطة

راشد أوالد

/

عامة تغذية
       حميد سالي 

العيد فارس

فؤاد همالي

زوبير نعمان

العيد داود

لخضر وعلي

                  رابح رزاوي           

حميد قويدري

 محمد بركاني

محمد حميشي

عزيز همالي

سعيد عزيري

عزيز زرقي

 اسماعيل رزيق

فريد فطاني

كريم قيواس

عاشور لبيض

جمال حميشي

سليمان العمري

طاهر دربال

مصطفى شاشوة

محمد يحياوي

جاللي دربال

اكلي حموش

بوبكر عكوش بن

فريد رزيق

اعراب محمد محوش

شبوط الخدمات محطة

القصر أهل

المخابز
علي هللا رزق

داود داود

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

حكيم حميشي

رابح رزيق

بشلول

العجيبة

 وخضر عامة تغذية

وفواكه



االسنام بلديةالقادر عبد عقون

االسنام بلدية

االسنام بلدية

االسنام بلدية

االسنام بلديةفطمة شيروال

االسنام بلديةمصطفى قري

االسنام بلدية

االسنام بلديةاالمين محمد بوشلقيع

االسنام بلديةسليمان سليماني

 مسكن 60 حيعبدالعزيز شباب

األسنام تساهمي

مركز األسنام

بشلولمخابز

بشلول

بشلول

بشلول

بشلولناصر بوجريص

بشلولبشير مزيان

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

بشلول

 الخدمات محطةمالوة

 الخدمات محطةشمال

جنوب

بشلول بوعيش  الوطني الطريق

 السيار الطريق05

 السيار الطريقغرب-شرق

غرب-شرق

               العنوان الامس واللقب التاجر املسخرنوع النشاطالبدلية      ادلائرة     

الخميس سوق لدائرة 2020 المبارك األضحى عيد خالل المناوبين التجار قائمة : 01 جدول

الجارية الميزانية

جوادي زوجة سعدة بوقرو

اخرى نشاطات

نافطال الخدمات محطة

شمال بشلول نافطال الخدمات محطة

        جنوب بشلول نافطال الخدمات محطة       

شعبان بوشرعين

ولعيد بوقرو

رمضان فالحي

         براهيم شراراق

سماعيل عباس

الجارية الميزانية

نسيم واعلي

فارس حبيش

طاهر ناجي

كريم مسعودي

حموش جوادي

علي بشكير

احمد عيساوي

زاكي بوقرو

يوغرطة عباس

حمزة باشوش

عاشور بوراس

عتيقة حميتوش

حموش هالل

بشلول

كريم شاشا

عامة تغذية

فريد عموش

خالد بشكير

الياس عقاد

 حميد كروش

عالوة بلوط

سهام شباب

مجيد عباس

مخابز

بشلول

 وخضر عامة تغذية

وفواكه

االسنام



شارع رابح درموش بوصيقع عبد الرمحان
05 مسكن الشارع الرئيسي عمارة رقم 700/10حي بن العمري ياسني
سوق اخلميس مركزطاهري إبراهيم

04 مسكن عمارة ب درج قطعة رقم 700/10حي منصوري رضوان  تغذية عامة  
سوق اخلميس مركزهلوازي السعيد

سوق اخلميس مركزبن متاين إمساعيل
01سوق اخلميس مركز رقم العمري حممد

سوق اخلميس مركزدريدي حممدالخميس سوق الخميس سوق
04سوق اخلميس حمل رقم مقران علي

سوق اخلميس مركزسكيمي نبيل
سوق اخلميس مركزالعمري حممد
سوق اخلميس مركزبوزيين رابح
بلدية سوق اخلميسبوزيين لويزة
أوالد قلمام سوق اخلميسبوزيين رابح

شارع رابح درموش عليكي سامل حممد ملني
سوق اخلميس مركزكرمية فايزة

سيرين رابح شارعدنداوي حسنيالمخابز

الخميس سوقدريدي صديق

بلدية سوف اخلميسسرين عمر
املقراينلعجال مصطفى

 املقراينمزراق أمحد

املقراينبوركاب نعيمة عامة تغذية المقرانيالخميس سوق
املقراينبلحاج أمينة

 بلدية املقراين07حمل رقم حديوشي أمحد


