
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وسارة التجارة 

 مديزيت التجارة لىاليت البليدة

  املفتشيت إلاقليميت للتجارة بىفاريك

 

 2021قائمت التجار املعنيىن بمداومت عيد الفطز املبارك لسنت 

 * بلديت بىفاريك*

  :املخابش 10
 

 

 ولقب التاجز اسم العنىان
 غالُ ُبوا بوقاريَ 15 مرم  ونرةب صمأح عارع

 بلهاصم يػهوب  بوقاري18َعارع الضًور بيت 
 رعيض جيىيضت  بوقاري16َعارع  االضيخور بيت 

 غبض الٌريم زريل عارع مىاص مدمض بوقاريَ
 يروظ مدمض  بوقاري63َعارع مىاص رنم 

 هور الضين بن خرز هللا 55عارع زيضان مدمض رنم 
 بلحضين مدمض صػيض   املريس الخجاري حي بلوظ06

 يحي مدمض عارع الػوفي
 سخري اخمض الحي الخهضمي

  :محطاث الخدماث 10-
 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 يمىح ةيح ىيقاروب رئزالجا ميظر

 نيياش يصان ىيقاروب ةالجمل صوم  جهن
 نمولحط يعاويعاُ  بوقاري05َظريو رنم 

 بوغمرة قريض ىيقاروب ةمؼبوج يناصوش عارع



  :اللحىم  والقصابت 10-
 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 ماحي جماُ عارع اإلخوة رظاُ بوقاري11َ
 قريض صكضاف ىيقاروب ماصوظح وةلخاا ععار

 ياونخط ىشيع ىيروقاب 51 مرم   خمضم صهام عارع
 ماحي   عارع مىاص مدمض بوقاري44َ

 يمىح نصاح نب ىيقاروب صممذ صهام عارع
 نصاح يور فيث عارع ىيقاروب04 ُمذ أ مارةع  99 مرم   خمضم صهام

 نصاح يمَاُ  بوقاري09َ مدل 05مضٌن ع 510/40حي 
 وليض زالض حي  بوقاري10َ  نضم01 مضػوص مج ملٌيت رنم  ًوران

 يرةاب نب امزلرا غبض ىيقاروب و  مارةع يضلرأا مبلعاا 500



  : تغذيت عامت10-
 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 ؽاقعت مدمض نمالرحا صبع بمُُا يمصع وعارع نيخط زيسعم ةيزاوُا

 حبرا صيرظ ىيقاروب 05 مرم  ينىوُا ميالعر وبنج 00 مرم  ةئججس
 نويمهر يبرعاُ ىيقاروب يضلرأا مبلعاا أ مارةع  99 مرم   خمضم صهام عارع
 حبرا ينه ىيقاروب ثيب روثىصُا ععار 11
 صاُر نب نيعماش ىيقاروب ثيب روثىصُا ععار

 نيصاوز يغل ىيروقاب 64 رنم  خمضم صهام عارع
 يرغمم اضر  بوقاري1َعارع يرار مدكوػ مدل رنم ب 

 قخحي صػضي ىيقاروب ماصوظح وةلخاا ععار
 مدكوػ غايض ىيقاروب 19 مرم  نمالرحا صبع بمُُا غضيم عارع

 ةمؼبوج يغل صيش  بوقاري05َعارع االخوة بوزة نعػت رنم 
 يايضم صرلهاا صبع ىيقاروب يالغبل ميظر
 حيظ نب رصاماُ صبع ىيقاروب مماؽوُا حي

 غلي عػيب ىيقاروب صمأح مالح عارع
 صيرظ يىباريم 11عارع مالح أخمض بوقاريَ رنم 

 رراوظ ىُمااُ صبع ىيقاروب 05 نمر ُمذ صاُر نيصُا حيم ععار 15
 غمر صايط ىيقاروب صاُر نيصُا حيم ععار 69

 يظاووط صيمح  بوقاري01َ رنم 05 مضٌن غمارة ش00حي 

ًاش بوبٌر ىيروقاب 09 مرم   خمضم صهام عارع  ر
ُ اُ ىيقاروب ياظثبور جهن 94  خمضم يز
 ملُو خضان ىيقاروب  زخاش يوب عارع
 خىان بالل ىيقاروب نمالرحا صبع بمُُا غضيم عارع

 اثظ رمعأ 09 رنم ىيقاروب يضلرأا مبلعاا 5 أ مارةع 05 مرم  ينطواُ ميالعر ب 
 يوعارب مدمض حي بلوظ صابها حي نريت بوقاريَ

 صنه يُاغو عارع غليلي أخمض بوقاريَ
 مالح مدمض ىيروقاب 53 نمر يغل ةزوج ععار

 نيجيُث ميهاابر ىيقاروب ب ُمذ 15نضم 51 ةيىُم ةعوممج يمنضثاُ يلحا
 يرو م صرلهاا صبع ىيقاروب 01 مرم  يمنضثاُ يلحا
 نيجيُث نيافش ىيقاروب 09 مرم  يمنضثاُ يلحا

 مظار يرفعاُ ىيقاروب ونرةب عارع11
 ريىُب غسيس ىيروقاب 51 نمر يُع يمسخار جهن

 ثراط نب اضر مدمض  مضٌن بوقاري00/45َحي 
 حبرا يمصو 59 رنم 09 مضٌن مضٌن غمارة ب 900/510حي 

 عىضرلي يماُ ىيقاروب 05 مارةع بعاملل يح
 فخلوب صممذ ىيقاروب 0 ممر ُمذ 01 مارةع نىمط 600 بعاملل يح

 صايع صممذ  بوقاري01َ مضٌن غمارة ب 100حي 94
 زىيت ميضوم ىيقاروب مماؽوُا حي

 ايحيظ ةمير  بوقاري05َ مدل رنم 10عارع االخوة بوزة رنم 
 ينارو ه صممذ ىيقاروب ونرةب جهن 05
 موراص اوزري  ىيارفوب 54 مرم   ثيب روثىصُا ععار

 نوع بعؼم ىيقاروب ثيب روثىص 64 مرم  يفيلرا و ط ةخاف ىغل  خمضم صهام عارع
 قارش صالم  بوقاري05َحي الوزري رنم 

 غىاب رعيض ىيقاروب وزةب لخوةاا ععار 09
 بيراوب حبرا  بوقاري54َ مجموغت ملٌيت 99عارع مىاص مدمض نضم 

 مدمض جوقيو ظوباُ عارع ىيقاروب 10 منط 19 ةعنغ رئزالجا ميظر ابمعوب يرنوث نىمط 91



 
 
 

 الزقم االسم واللقب اللسج التجارر  رقم عبرلما وأ املىقع
 05 بوزيان رعيض / مضير صوم ج ر وف

33أ6054134 01 مونؼ  01 زيخووي الػربي 

30أ6054651 09 املهؼ  09  غبض الهاصرمػسوزي  
30أ6051114 95 املربؼ  06  صػض صػوصمدمض 

05أ6013115 13 املربؼ  01 لػريبي مدمض 

30أ6054193 14 املربؼ  04 خضين نضاح 
30أ6054010 59/51 عموماُ  04 صرياصي اخمض 

56أ6041063 54 عموماُ  00 عبالوي أخمض 

30أ6051930 54 عموماُ  03 عريكي مدكوػ 

56أ6044661 50 عموماُ  50 ماالرز  بضع لتوُج 

30أ6059000 11 عموماُ  55 رزقيأ نابعظ 
01أ6061540 16 عموماُ  51 بوظريو أغمر 

50أ6000100 61 عموماُ  59 صرامُا بضع لماش بن 

30أ6051134 61 عموماُ  56 بوربيػت خموص 
56أ6041400 64 عموماُ  51 بلخيري قاظمت 

05أ6010336 511 عموماُ  54 صلعاوي الػيض 

05أ6010336 33 عموماُ  54 خمامتي ظيب 

30أ6055056 35 عموماُ  50 بوغىو غمر 
30أ6059111 30 عموماُ  53 غمور خكيظ 

54أ6006954 19 عموماُ  10 رؼاناُ بضع انبعظ 
56أ6041144 36 عموماُ  15 نامحلرا بضع زضاوي  

51أ6005605 516 عموماُ  11 نليل قاظمت 

 19 رضوان ايت غلي / صيصج 501 عموماُ

56أ6044114 11 املربؼ  16 منهي رضوان 
51أ6000506 14 املربؼ  11 لػربي خريمت 

30أ6054111 14 عموماُ  14 زوزع ظوظاب 

33أ6050915 10 املربؼ  14 ناخط قخاُ 

33أ6053513 45 املربؼ  10 حبار مُابوش 

30أ6055349 41 املربؼ  13 ميفوث لغهب 
59أ6041444 49ربؼماُ  90 خضاظ خمسة 

 95 ريؽؼاُ خمضم وُامأ / 40 املربؼ

34أ6050413 43 املربؼ  91 بوغسة مدمض 
 99 يميم ىلال صػض / 46 املربؼ
30أ6059411 11 املربؼ  96  غبض الهاصربساز 

30أ6055450 14/11 املربؼ  91 نأخط يشاوم 



34أ6050106 90 املربؼ  94 لغهب مدمض 
04أ6061046 91 املربؼ  94 ةححيف يصالر 

56أ6044566 60ربؼماُ  90 صمحم ينايحُ 

30أ6055140 65 املربؼ  93 ُيعاماش هيت بن 

56أ6046453 64 املربؼ  60 شنوي ليع ثيأ 

00أ6011013 60 املربؼ  65 زيزعاُ بضع السبضت 
51أ6000543 11 املربؼ  61 يجان يبيط 

56أ6041010 16 املربؼ  69 ناصة أوصامت 

54أ6006504 01 املربؼ  66 ُوُج نيوز  
54أ6006501 09 املربؼ  61 ىظلؼم ويامثع 

51أ6000915 06 املربؼ  64 بيطاُ فياحز 

30أ6051931 04 املربؼ  64 خضاص مدمض 

00أ6011601 59 املربؼ  60 رهاط روس يعُ 

51أ6043546 56 املربؼ  63 صيرظ نيصُا رير 
00أ6011146 54 املربؼ  10 صيرظ ينايز 

34أ6050400 54 املربؼ  15 صمحم يتوحي 

30أ6059490 53 املربؼ  11 صوُيم نكتوب 
33أ6050556 10 املربؼ  19 يماُ بن جوجت 



 2021قائمت التجار املعنيىن بمداومت عيد الفطز املبارك لسنت 

 *بلديت شبلي*

 
 
 

 النشاط االسم واللقب العنىان

 ةبقال ظواظ بانعؼ مزكش الشبلي
 إبراىيم غاعور  11 ممر يلغبلا يسرم

 ينمانع حبرا 91 ممر ةيلَم جم يئيطراُ ععارُا
 صيش أخمض 15 مضٌن غمارة 610حي 
 يوابرع ميبراو 53 مضٌن غمارة 610حي 
 ؼورُب ريزو ىغيط ظورى ععار
 بوغالهت مضػوص  مضٌن510حي
 بلٍاش مدمض 50 رنم 53 غمارة مضٌن 605 حي

 رصاماُ صبع ينازو يلغبلا يسرم
 ماظه ييلبظ مريس زضام
 بن صياُ غمر مريس زضام
 يللاع رونُا غبض مريس زضام
 مالح صبع بومضل مريس زضام

 مخبزة ميفرُا بضع لَاوم ىغيط ظورى ععار
 فيرالس ميرلَا صبع يبلظاُ يلرزا ععار

 زوام أخمض عارع بوزرار
 صػضي مهضيت 54 نضم 60مج ملٌيت 
 ميرلَا صبع زريل مريس زضام

 قصابت يفيُر نيصاُ غس 15 ممر يئيطراُ ععارُا
 نامضر يرأم يلغبلا نىمط 610 حي

و  خضز ث ث ُيعج نيصاُ رون يلغبلا صيعش يارمع ععار 05
 يباهو يمحرُا غبض  مضٌن540مغروع  فىاكه

 ىشيع ةبونل 14 ممر يئيطراُ ععارُا
 رصيوم يُصبع مريس زضام

 مغاسة بيزغرُب زليل يلغيلا يسرم
 محطت خدماث ناخط شاروب مريس زضام



 2021قائمت التجار املعنيىن بمداومت عيد الفطز املبارك لسنت 

 *بلديت الصىمعت*

 
  :املخابش 10

 

 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 مضػوص عهاط ةمؼؽوُا 93 ةيىُم ةعوممج
 خمسة جراهتي ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر

 حينراث ميخلاُ صبع ةمؼؽوُا ُىاُ لخوةاا ععار410
 صايغي قواز ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر

 ُُاع ةزوج ينواز يضةزل ةمؼؽوُا يملغرا جاملسر
 ميظروب ُماأو يشوغر يجيالل ةمؼؽوُا نهايوب ىاُ هجثماُ 13 مرم  ةينارعاُ ةوياوعثاُ

 ميهابر مييهاير صارةو نيع 154 ةعاطمم احيمر روفعج يح
 حبرا اسحام ةمؼؽوُا يُهب زىمر

 ويويتز يُع ةمؼؽوُا ةيلوح خمضأ ويويتز ععار
 مىير ارون ةمؼؽوُا 96 منط ةيلوح زىمر

 احبؼ نيىشوب ةمؼوؼاُ 09 ارةمع نىمط 041حي

 

  :وفىاكه خضز 10-
 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 ظيير قاروم ةمؼؽوُا يجليير عارع 05 ممر نمر ُمذ

 ةنلواعوب صمأح ةمؼوؼلل يرم ظُاا ويطلوا ميظر 13
 نيىؼ مدمض ةمؼؽوُا 55 مرم  ةيىُم ةعوممج
 وشبعاُ نمالرحا غبض ةمؼؽوُا 04 نمر ارةمع نىمط 041 حي
 صممذ يعينم ةمؼؽوُا يُهب زىمر
 يصابع نمالرحاصبع ةمؼؽوُا يُهب زىمر

 

  :اللحىم  والقصابت 10-
 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 مدمض بوضياف ةمؼؽوُا مسخار يجليير عارع

 خمسة مٌرظاري  ةمؼؽوُا 05نمر ةيىُم ةعوممج
 ُُاع فيللغاصيع ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر



 زيان غلي ةمؼؽوُا ةيلوح زىمر 03أ6016149
 ويويتز يُع ةمؼؽوُا ةيلوح خمضأ ويويتز ععار 54أ6005304
 ةبيهو رةياب نب ةمؼؽوُا مسخار يجليير عارع 00أ6015010
 غلي ملاري  ةمؼؽوُا حثفاُ ةيناوعث 54أ6009033
 نضور  ني يزمر ةمؼؽوُا ةيصُب نىمط041 59أ604110

 رثىوب حثقا ةمؼؽوُا 16 ممر نىشم500 حي 51أ6000366
 مراص عػبان ةمؼؽوُا يُهب 55 نمر خمضم يىضم عارع 650 51أ6043300
 نمالرحا بضع حيفم ةمؼؽوُا يُهب زىمر 09أ6096061

  : تغذيت عامت10-
 

 اسم ولقب التاجز العنىان
 فشوي يهؾايروب ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر
 ميجوف ريهؼ ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر
 ثرىوي ُماج ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر
 خمضم ناصيز ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر
 ىلهاُ مهضاص ةمؼؽوُا ةبراؽاُ زىمر

 ُيعمااش يصىابل ةمؼؽوُا ةيلوح حي
 نبصُا رؼن رومش ةمؼؽوُا ةيلوح 5314برمبتش 56 عارع

 بوراؼ زوليست ةمؼؽوُا ةيلوح زىمر
 مٌري بوصػض ةمؼؽوُا حثفاُ ةيناوعث

 رميموب مسةح ةمؼؽوُا 13 مرم  ينطواُ ميالعر
 خواُ قؤاص ةمؼؽوُا مسخار يجليير عارع
 غاعوري جياللي ةمؼؽوُا مسخار يجليير عارع
 خضن خضيب ةمؼؽوُا رزخام يجليير60 ينطواُ ميظر
 سحىون مدمض ةمؼؽوُا مسخار يجليير عارع 05رنم

 بومهضي مدمض ةعمؽوُا ُبمثشماُ ةيناوعث ةئججس
 ُيبن يهٍار ةمؼؽوُا مسخار يجليير عارع
 أخمض الجوىر ةمؼؽوُا يملغرا جاملسر

 نيصُا هور  يشيوش نب نب ةمؼؽوُا 05 نمر ةيىُم ةعوممج رؼان
 يلميش ةزوج ظينف نهوا ةمؼؽوُا 01 نمر 01 مارةع نىمط 041 حي
 ملولوج صالل ةمؼوؼاُ 55 مارةع نىمط 041 حي

 رجيعاُ صمأح ةمؼؽوُا نمايُش بيالغ عارع
 يييرب ُبين ةمؼؽوُا يُهب زىمر
 رظحُ يُع ةمؼؽوُا يُهب زىمر
 مدمض وزان ةمؼؽوُا يُهب زىمر

 احبظ ريمىاُ صبع ةمؼؽوُا يُهب صممذ نباعظ ععار
 زةمح فزلي ةمؼؽوُا يُهب صممذ نباعظ جهن

 ريمػ بومعي ةمؼؽوُا يُهب زىمر ُىاُ وةلخاا ععار
 يرصخ صاُر ةمؼؽوُا يُهب زىمر



 2021قائمت التجار املعنيىن بمداومت عيد الفطز  املبارك لسنت 

 *بلديتبن خليج*
 
 

 النشاط االسم واللقب العنىان

 ةبقال ءايزير يبُظاوب ُيُر نب يسرم
 بهلولي مدمض //
 ناضمر يواييذ حاملاُ صاو نريت

 ينوزام لسىر 505نريت واص املالح رنم 
 ريهز يوُااُ صبع ناصمح نب يسرم
 ةهيبن يشاببط ناصمح ثب راوص

 يصيامح نيأم ناصمح نب زرىم ةعيالهل ظرم 
 بوجلجت غمر حاملاُ صاو نريت

 صيوحُا بضع يومر ناصمح نب يسرم
 صماغيلإ يخمسُب ناصمح نب 539 ممر ةيلحاالل ةيالهر
 ىفطؼم يفيظر نابعظ نب يسرم
 مراص جالم نابعظ نب يسرم
 جوىرة زرارة نابعظ نب يسرم
 نريش ي مراص نابعظ نب يسرم
 قيؾل غايض 63 ممر نابعظ نب يسرم
 يماُ بن أمؿار نابعظ نب يسرم
ي نابعظ نب يسرم  أخمض ولض التًر
 ةظئاع ينامثع نابعظ نب يسرم
 حؽبام نيأم نابعظ نب يسرم

ُ أ حي  عػبان مدمض نباعظ بن ربمفون و
 مخبزة فيوش يخمسُب ُيُر نب يسرم
 نيصاُ رون نابعؼ ناصمح نب يسرم
 يوصل عاقعي 51 ممر نابعظ نب يسرم

 يريسح ىلال صبع ةئػاع نيع زرىم 01 ممر مدل
ي رضوان نابعظ نب يسرم  ولض التًر
 ميفر بؾاُ نابعظ نب يسرم
 قصابت نامؽص ةيصام 50 ممر نابعظ نب يسرم
 ةثوث نب صأمدم نابعظ نب يسرم
خضز  ث ث نامضر ىيحي نب نابعظ نب يسرم

 فىاكه و
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 *بلديت بىعينان*

 
 النشاط االسم واللقب العنىان

 ةبقال باهواُ صبع اظصوب 06ججسئت الػمراهيت رنم 
 يرماج أخمض رمعا ةغويػ جهن 09
 مازرُا بضع ُيعإصما صخمم نابعظ ععار

 يُع ظاشرالل 51عارع جمػوعت رنم 
 خواُ خمسة عارع زىرة الػيض
 يُع صيش زوغس عارع زىرة الػيض

 ُؼيف ةصصػاوب 13 ممر ينطواُ يوظرُا
 نامثع اُبطوب عارع زىرة الػيض

 نواضر ينرخما 01 رنم 5 مضٌن غمارة 61عارع 
 ميهاربا بوبجـ صخمما نابعظ ععار

 صارم ظرظبل ههج اخميضة مدمض
 ؽالحي قاظمت ناينعوب يػترالػ يوظر
 ُيعاماش ظاُوز 01 ممر يُع حبار ععار

 مُاعوب رصيوظ عارع غويغت أخمض
 مخبزة حبرا ينيى نب نانيعوب 13 ممر ينطواُ يوظرُا

 الكرظاش مدمض ىفمؾغ يناوصغُا ععار
 ةخمس يفشوي 56 نضم 40مج مل رنم 

  قاظمت السىراءغاعور  صخمأ باُوطب 54 ععار
 يايلبم ةعبوجم عارع خميضة مدمض

 قصابت مراص غاعور  53منط 10 ممر ُم جم صيصالج الحي
 جماُ بػت ناينوب صخمم ةصيمح ععار 04 ممر

 ىلال صبع ناوثظ نانيوب 50 منط 515 ةيىُم مجموغت
خضز  ث ث ةوجصر بيطوب نانيوب 60 ممر يضعاُ ىرةز ععار

 بؿت هؾيرة نيىاوب 50 ممر ىفمؾغ يناوصغُا ععار فىاكه و
 ناوثظ بيط نانيوب صخمأ ميضةح ععار
 صاُر ينوموش نانيوب صخمم ةصيمح ععار

 سىبيراث يسلل مدمض ظريو مالحت
 محطت زىرة أخمض نانيوب 13 ممر ينطواُ يوظرُا

خدماث 
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 النشاط االسم واللقب العنىان

  يوصل عػبان ةعبرأُا عرامسُا يضزوب حي

 

 

 

 

 

 

 

 بقالت

 صيُو صبع ههج غابض غلي
 فزلي ءايزير 99عارع الغهضاء رنم 

 بوزيض مدمض عارع الغهضاء
 يناخمص جماُ راثرم يُيترى ععار

 ميضوم مدمض راثمش ييخلرى ععار 05
 الضيض مريم راثمش ييخلرى ععار 41
 شينأ خمضم يثوث صخمم روصم نب ععار

 ةيرظب ناصيموش رؽام ةورإُا جهن
 ريطناُ صبع س ييقل ههج ف نرواو

 ينويسعاُ ىلال صبع ونروا ىغيط يصيش يصباعاُ حي
 غاعور صضار ووارم يصباعاُ حي
 روبم صأخم ىغيط يصيش يسرم يور طثاُ الحي
 بلٍاش جميلت  ههج ز نرواو94

 ناصموب فيوش ىشيع يصيش يسرم
 خميت مدمض ىشيع يصيش مريس

 يظانم نارخمُا غبض 03مريس نرواو ههج رنم 
 نومرح ةشويأ خاج بيالغ رؽام ههج
 ياحرف صقؤا واونر ىشيع يصيش نىمط 560 حي

 مدمض غارجي 01حي الغريكيت رنم 
  نيشح نمساظ عارع الغهضاء

 ميفرُا بضع انترم راثرم يُيترى ععار مخبزة
 ريمش ريصر أ ُمذ رصاماُ صبع اُثف ععار

 ةهيبن يواييذ عارع الغهضاء
 قصابت

 خٌيم غسي  راثرم يُيترى ععار
خضز  ث ث رصاماُ صبع ينخما ينامح ةورإُا جهن

 صليم غسازصة ووارم ةيفيرالػ يصباعاُ حي فىاكه و
 


