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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلديت
              العنــــــــــــــىان                   الاسم واللقب أو  الدسميت إلاجخماعيتطبيعت النشاط 

فاروق الفضُل

غثمان محمذ غس الذًً

عُخ غمر

صػُذاوي مراد

غالق بوغالم

كبي فُصل 

زواهرة محمذ

غربي مىور

ط اومذي ادَر

هاللي حمىود

هاللي خير الذًً

غثمان صُذ احمذ

ملالتي رابح

توش ي احمذ

جالل توفُم

صلُماوي حمسة

طاهر اًت مهذي

غربُة ابراهُم

ًحُاوي مرزاق

كبالج غبذ الحىُم

همال غالم

كوش ي احمذ

جمال بياي
ملالتي محمذ

تلُجاوي محمذ

غس الذًً حمذي

غبذ الىور بوهذًر

غبذ اللادر حمذود

مراد جػذي

عُخي غادل

غبذ الحلُم بوالباوي

غبذ اللادر صالي

امبارن احضً

صلُمة دغمان

امللذاد غبذ الرحمان

غبذ الحفُظ مُذون

صفاق حمُذة

غثمان غبذ الىور

غس الذًً مضػودي

غبذ اللادر بوغالف

رحمون رمضان
ٍزت بالل

غساز صػُذ

بطاظ رضا

لغلوغ غادل

غسازي محمذ

محمذ امين بالظ

غبذ الحفُظ كبالج

ة صفُان بً خٍو

غبذ الحىُم عُخ

حمُان محرز

بوقرة الجزائر طرٌق

بوقرة الجزائر طرٌق

بوقرة 08 محل 04 ع مسكن 310 حً

بوقرة د محل ج مدخل االربعاء طرٌق

بوقرة 75 رقم محمد اوسرٌر شارع

01 رقم محل وبوقرة بوٌنان بٌن 29 رقم الوطنً الطرٌق

بوقرة الزاوش غابة

بوقرة القدٌم الملعب حً

بوقرة اللوزات حً

بلديت بىقزة    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

بوقرة

 بوقرة اللوزات حً

بوقرة

االربعاء طرٌق قطعة 138  تجزئة 66

بوقرة اللوزات شارع 14

بوقرة 03 ع مسكن 40 حً

بوقرة االربعاء طرٌق 115

بوقرة اللوزات حً

مخبزة

بوقرة عمر تٌسلً شارع

بوقرة مسكن 490 حً مقابل اللوزات حً

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة

بوقرة الباردة عٌن حً

بوقرة البرٌد شارع

بوقرة المربونً طرٌق

بوقرة ج محل البلٌدة طرٌق

بوقرة البلٌدة طرٌق47

بوقرة 04 رقم البلٌدة طرٌق

بوقرة 03 محل الجزائر طرٌق على قرٌشً الشهٌد شارع

بوقرة 11 رقم الشبلً طرٌق

بوقرة اللوزات حً

بوقرة اللوزات حً

بوقرة الجزائر طرٌق

بوقرة الجزائر طرٌق

بوقرة 55 رقم الجزائر طرٌق

بوقرة 09 محل 04 ع مسكن 311 حً

بوقرة 01 محل محمد اوصغٌر شارع

بوقرة

بوقرة

بوقرة 08 رقم حمٌنة شارع

قصابة

بوقرة 91 رقم االربعاء طرٌق

بوقرة اللوزات حً

بوقرة المربونً طرٌق

بوقرة

عامة تغذٌة

حغذيت عامت

بىقزة



مراد عىوفي

حمُان امين

حمُان صفُان

حواء غس الذًً

بوغاهم ًوصف

غمِػ حورٍة

لوالِػ جمال

هحل الػين غادل غبذ الرزاق حضان

اسماعٌل وزٌن

احمد عمور

مراد قٌدوش

احمد شعوة

فاروق بوشباح

كمال عمٌري

سفٌان عزونً

اسماعٌل زهرة

رابح بركان

موسى حمٌدي

دلٌلة فدان

ٌاسٌن حواس

شرٌف النور عبد

جمال بوالبانً

محمد مهنً

محمد اوشان

وسفون براهٌم

جٌاللً خضرة بن

احمد شرٌف

عمر مزوار

احمد تنقالً

هللا ضٌف رابح

محمد لعفٌفً

حكٌم براقش

الدٌن نور حمدود

خالد موساوي

عامر تنقالً

بوركاش القادر عبد

القادر عبد عثوم

ولبانً حاج

بلخٌر جمال

مولوجً الوهاب عبد

صلٌحة حسان

شرٌف حسٌن

خودري الرزاق عبد

خراش رمضان

منور فرطاس

شراطً محمد

عٌسى محمد

احمد مٌدون

سعٌد لغرٌزي

القادر عبد العٌموش

رابح ٌهونً

الٌاس قوٌة

عبد حٌقون

احمد ولد كمال

القادر عبد بورابعة

القادر عبد معزوز

الهادي ٌخلف

احمد توالٌت

بوقرة 24 مربع الجملة سوق

بوقرة 28 مربع الجملة سوق

بوقرة 135 مربع الجملة سوق

بوقرة 282 مربع الجملة سوق

بوقرة 296 و 297 مربع الجملة سوق

بوقرة 116 مربع الجملة سوق

بوقرة 299 و 298 مربع الجملة سوق

بوقرة 212 مربع الجملة سوق

قصابة

بوقرة ا محل االربعاء طرٌق

بوقرة االربعاء طرٌق01

بوقرة 01 محل 14 رقم الملعب حً

بوقرة اللوزات حً

بوقرة اللوزات حً

بوقرة 157 مربع الجملة سوق

بوقرة 155 مربع الجملة سوق

بوقرة 11 مربع الجملة سوق

بوقرة 331 مربع الجملة سوق

بوقرة 19 مربع الجملة سوق

بوقرة 18 مربع الجملة سوق

بوقرة 45 مربع الجملة سوق

بوقرة 31 مربع الجملة سوق

بوقرة 90/91 مربع الجملة سوق

بوقارة 239 مربع الجملة سوق

بوقرة 236/237 مربع الجملة سوق

بوقرة 231 مربع الجملة سوق

بوقرة 206/207 مربع الجملة سوق

بوقرة 47 مربع الجملة سوق

 بوقرة 201 مربع الجملة سوق

بوقرة 240/241 مربع الجملة سوق

بوقرة 244 مربع الجملة سوق

الخدمات

بوقرة خالد االمٌر شارع

بوقرة حمود بوغالف شارع

بوقرة بوغالف شارع

بوقرة 228 و 229 مربع الجملة سوق

بوقرة 12 مربع الجملة سوق

بوقرة 32 مربع الجملة سوق

بوقرة 147 مربع الجملة سوق

بوقرة 151 مربع الجملة سوق

بوقرة 153 مرع الجملة سوق

بوقرة 167 مربع الجملة سوق

بوقرة 33 مربع الجملة سوق

بوقرة 292 مربع الجملة سوق

بوقرة 174/175 مربع الجملة سوق

بوقرة 15 مربع الجملة سوق

بوقرة 23 مربع الجملة سوق

بوقرة 42 مربع الجملة سوق

بىقزة

وكيل جاجز خضز وفىاكه

بوقرة 137 مربع الجملة سوق

بوقرة 217 مربع جملة سوق

بوقرة 281 و 200 مربع جملة سوق

بوقرة 219 مربع الجملة سوق

بوقرة 53 مربع الجملة سوق

بوقرة 221 مربع الجملة سوق

بوقرة 37 مربع الجملة سوق

بوقرة 36 مربع الجملة سوق

بوقرة 55-65 مربع الجملة سوق

بوقرة 58 مربع الجملة سوق

بوقرة 59 مربع الجملة سوق

بوقرة 273 مربع الجملة سوق



احمد عزالً

موسى عالل

محمد خدٌر

صدٌق فراش

جلول ٌكوز

محمد جعو

بوالبانً االسالم سٌف

مراد

محمد قسوم بن

القادر عبد مزواد

خالد لعبودي

خنوسً حاج

ابراهٌم عٌواز

علً عثمان

لباد عٌاش

ٌوسف قفقاف

رابح مهاٌلً

عمر قبً

موسى عٌاش

محمد شرٌف

خداوج بوالبانً

محمد بلعمري المنار م م ذ ش

كمال محمد هواري

منور العٌدي

طٌلب محمد

الرحمان عبد زروق

بوزٌان محمد

امحمد عالل

جٌاللً قفقاف

هللا عبد فراش

الدٌن عز هندل

سلٌمان عالل

القادر عبد تنقالً

سفٌان مطمور

 لخضر بوبكر

مصطفى شراطً

علً مزٌان بن

بوعالم القنٌعً

فاروق فراش

عتٌقة بورنان

علً طراد

 كمال لعرٌبً

بوقرة 29 مربع الجملة سوق

بوقرة 235 و 234 مربع الجملة سوق

بوقرة 260 مربع الجملة سوق

بوقرة 329 مربع الجملة سوق

بوقرة 235 مربع الجملة سوق

بوقرة 254 مربع الجملة سوق

بوقرة 307 و 306 مربع الجملة سوق

بوقرة 259 مربع الجملة سوق

بوقرة 113 مربع الجملة سوق

بوقرة 124و 125 مربع الجملة سوق

بوقرة 178 مربع الجملة سوق

بوقرة 53 مربع الجملة سوق

بوقرة 204 مربع الجملة سوق

بوقرة 285 مربع الجملة سوق

بوقرة 131 مربع الجملة سوق

بوقرة 55 مربع الجملة سوق

بوقرة 332 و 331 مربع الجملة سوق

بوقرة 173 مربع الجملة سوق

بوقرة 21 مربع الجملة سوق

بوقرة 65 مربع الجملة سوق

بوقرة 208 مربع الجملة سوق

بوقرة 34 و 33 مربع الجملة سوق

بوقرة 290 مربع الجملة سوق

بوقرة 68 مربع الجملة سوق

بوقرة 03 مربع الجملة سوق

بوقرة   294 مربع الجملة سوق

بوقرة  246/247  مربع الجملة سوق

بوقرة  263/262  مربع الجملة سوق

بوقرة  144  مربع الجملة سوق

بوقرة 64 مربع الجملة سوق

116 رقم

بوقرة 316 مربع الجملة سوق

بوقرة 264 مربع الجملة سوق

بوقرة 238 مربع الجملة سوق

بوقرة 255/256 مربع الجملة سوق

بوقرة  107  مربع الجملة سوق

بوقرة  285  مربع الجملة سوق

64 رقم

بوقرة   12 مربع الجملة سوق

بىقزة

وكيل جاجز خضز وفىاكه

وكيل جاجز خضز وفىاكه بىقزة

بوقرة 195/196  مربع الجملة سوق

بوقرة 268 و 204269  مربع الجملة سوق

بوقرة 205 مربع الجملة سوق
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حسٌن جالخ البٌضاء
 الزهرة مخبزة تضامن ش

االربعاء بللعوادي حًعلً مجبر

االربعاء 140 رقم المقرانً الشٌخ شارعفتحً حمٌدوش

االربعاء 108 محل حً لكحل شارع بشٌري بلحاج

االربعاء  المقرانً الشٌخ شارعبولعراس الرزاق عبد

االربعاء01 رقم المقرانً الشٌخ شارعكلثوم شفاعً

االربعاء الفحص شارعبوزرنون الدٌن حسام

حسان الرزاق 
عبد عادل العٌن كحل

لوسف اسماعٌل

رشٌد خوٌدر

اسماعٌن تشوك

حورٌة عمٌش

االربعاء 05رقم رحنً حًزٌان بن فؤاد

االربعاء 01 رقم القادر عبد االمٌر شارع مٌت رحمة م م ذ ش

مصطفى بكٌر

لخضر العٌاشً

فؤاد بكٌر

حرزالوي باٌة

علً بكٌر

غربً  الرحمان عبد

عزٌز بونمري

نبٌل فار

محمد كركار

موسى وطاسو

االربعاء عمر شعالة شارعالدٌن نور بوطلبة

كمال عاصب

كركار محمد

 اٌوب رضا

كمال شنوفً

الطاهر زروقً

نعماوي امٌن

عمر عمروش

سٌدعلً زروقً

ٌعقوب رحالً

جٌاللً حمزة

الحمٌد عبد براهمً

محمد عثمان

احمد درارنً

حمودة الكرٌم عبد

سفٌان رمٌلً

سعٌد عزاز

مخبزة

الاربعاء

بلديت الاربعاء    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

االربعاء محمد كبٌر شارع

محمد جعدي شارع

بوقرة العقٌد شارع33

03رقم03 عمارةا علً منصور حً




االربعاء 26 محل02B ع ت ا مسكن 150 مشروع



االربعاء 27 رقم 02 ب ع ت مسكن150 حً

االربعاء صحراوي االخوة شارع

االربعاء بوقرة العقٌد شارع34

االربعاء 177رقم بلعوادي حً

االربعاء 28 رقم31 ع

االربعاء محمد لكحل شارع



االربعاء محمد محمودي شارع



االربعاء 10 رقم محل د قطعة مهدي سبٌحً حً

االربعاء 76 رقم ٌوسف شرٌف شارع

االربعاء عمر شعالة شارع 01 محل

االربعاء  14 محل2A ع ت ا  مسكن250حً

االربعاء لخضر العقٌد شارع 02

االربعاء 10 محل 05 قطعة مهدي سبٌحً حً

االربعاء 02 رقم محل  بوقرة طرٌق

االربعاء صحراوي االخوة حً

االربعاء 01 مدخل  علٌش حً 02

االربعاء بوعالم دوكالً شارع

االربعاء صحراوي االخوة شارع 27

االربعاء زهار شرٌف الدكتور شارع

االربعاء زهار شرٌف الدكتور شارع

االربعاء المقرانً شٌخ شارع

االربعاء زهار شرٌف شارع

االربعاء بوقرة العقٌد شارع 16

االربعاء بوقرة شارع 37

االربعاء بوقرة العقٌد شارع

االربعاء 29 رقم الوطنً الطرٌق

االربعاء اعمر شعالة شارع

الاربعاء

قصابت

حغذيت عامت



حسان برجة

 حمٌد شامبً

مصطفى العمرانً

مروان هللا عبد

 الحمٌد عبد سالمة

 هشام تكراطً

زهٌدة هللا بوعبد

لزرٌف براهٌم

رابح زروقً

 الهانً المالل

شعبان تبان

محمد مبروك

 ابراهٌم كبوش

علً اسامٌر

علً سٌد الكشبور

بكوش بالل

كمال عمٌروش

 ابراهٌم عمٌروش

الطاهر سفاقسً

متٌجة رٌلً م م ذ ش

حمٌد زوادٌن

 بٌبً خدمات محطة

االربعاء الفحص شارع

المقرانً الشٌخ شارع

الفحص حً

االربعاء الفحص شارع

االربعاء محمد كبٌر شارع

محمد كبٌر شارع84

االربعاء عمر شعالة شارع

االربعاء اعمر شعالة شارع

االربعاء اعمر شعالة شارع 48

االربعاء الفحص شارع

الاربعاء

االربعاء براقً طرٌق

حغذيت عامت

محطت الخدماث

الهادي درف شارع

علٌش االخوة شارع

محمد كبٌر شارع63

االربعاء تابالط طرٌق

صحراوي االخوة شارع 13  

القادر عبد االمٌر شارع 25

الفحص حً

11D عمارة مسكن 1270-520 حً

تابالط نهج 08 رقم الوطنً الطرٌق

االربعاء الفحص شارع

الفحص 71 حً
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كاصم صػُذ

في حضين عٍر

مذاوي جربوغة

غباس ي محمذ

غلواظ حفُظ

عػىان توفُم

وابل ًحيى

مذاش مراد

مغربي غلي

ولُل غادل

لػوفي ًحيى

ا بوكجمارة زهٍر

مرابط رضا

مادي غبذ الرؤوف

ابراهُم عمالل

بوتولة محمذ

بروان محمذ

بوزٍان احمذ

ف امحمذ اوعٍر

واضح رعُذ

مرزوقي محمذ

ررعي صُذ احمذ

عارع وورٍفة رابح

02عارع وورٍفة  رابحركم 

م اليالُتوش مفتاح طٍر

عارع مسوان غلي مفتاح

حي صُذي حماد مفتاح

حي بركوق مفتاح

حي غلي بً عػبان مفتاح

10 مضىً محل 500حي 

عارع مسوان غلي

عارع فىِػ احمذ مفتاح

24 مضىً محل 500حي 

عارع هفراجي بللاصم

بلديت مفخاح    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

              العنــــــــــــــىان                   

م املضتغفى مفتاح عارع الاخوة غُادي طٍر

ههج صاف صادق مفتاح

مفتاح04عارع هفراجي بللاصم محل ركم 

عارع هفراجي بللاصم مفتاح

عارع الاخوة غُادي مفتاح 02

م الوطني ركم   مفتاح29حي البركوق طٍر

 ههج فىِػ احمذ13ركم 

مفخاح

 مفتاح01 دٌضمبر ركم  11حي 

املخرج الغربي مفتاح

مخبزة

حغذيت عامت

 مفتاح01 ركم 04 مضىً ع 500حي 



غمروظ صماغين

طاي بالل ٍز

م زموري غبذ الىٍر

صاملة هور الذًً

عػبان احضً

صػُذاوي غالل

بىير غبذ اللادر

مساح فاروق

رًاب غلي

بورابػة احمذ

دهان هور الذًً

كوهان رابح

صلُماوي غبذ الرزاق

الُاش مغري

حضام بً صافي

موحمو ًاصين

رحمة مُت لالصتيراد و التصذًر

صىاجلي محمذ

عػىان ٍراض

فُجذور توفُم

بوتولة محمذ

هيرواظ جمال

موالخي حىُم

ظ ر م  و م  بُجي 

دومي هور الذًً

الفول محمذ

ترهُة غبذ الغفورمحطت الخدماث

مفخاح

قصابت

عارع باجي موس ى

امام الضوق البلذي مفتاح

 مضى500ًحي 

02/03 ركم 01 مضىً ع ب 500حي 

عارع فىِػ احمذ مفتاح

 عارع فىِػ احمذ09ركم 

حي التراًىُة

 عارع الاخوة غُادي مفتاح05ركم 

عارع رصولي محمذ مفتاح

عارع فىِػ احمذ مفتاح

عارع فىِػ احمذ مفتاح

65 ركم 07 مضىً ع 500حي 

حي اوالد صػُذ مفتاح

طٍرم الاربػاء

عارع فىِػ احمذ مفتاح

حغذيت عامت

مغاسة

 مضى500ًحي 

عارع مسوان غلي مفتاح

03حي بركوق ركم 

حي بركوق مفتاح

 مفتاح09 مضىً محل 500حي 

حي الىصر مفتاح

عارع الاخوة غبادي مفتاح 01

 مفتاح04غلي واجهة ههج الاخوة غُادي ركم 

مفتاح04عارع هفراجي بللاصم كطػة ركم 

عارع هفراجي بللاصم مفتاح خضز وفىاكه

عارع وورٍفة رابح مفتاح



  الجـمـهـىريـت الجـسائـريـت الـديـمقراطيـت الشـعبـيـت                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

طبيعت النشاط البلديت
الاسم واللقب أو  الدسميت 

إلاجخماعيت
              العنــــــــــــــىان                   

ولذ ًخي محمذخضز وفىاكه

واظح لىحل

همال حمود

طهراوي محمذ

ر مصطفى اوصٍر

جطو بالل

ر حضين اوصٍر

غثمان غلبة

كباًلي احمذ

اوعػبان غلي

رحمووي غسوز

فرحاوي بوغالم

جفال جلولقصابت

الُاش كغيُطيمحطت الخدماث

بلديت أوالد سالمت    - 2021         قائمت الخجار املسخزين لضمان مداومت يىمي عيد الفطز املبارك لسنت 

ة اوالد صالمة املرهٍس

ة اوالد صالمة املرهٍس

ة اوالد صالمة املرهٍس

ة اوالد صالمة املرهٍس

ة اوالد صالمة املرهٍس

حي الرمُلي اوالد صالمة

بن خليل

ة اوالد صالمة املرهٍس

حغذيت عامت

م الاربػاء محل   اوالد صالمة01طٍر

حي الرمُلي اوالد صالمة

اوالد صالمة الضفلى

ة  اوالد صالمة املرهٍس

مقهى


