
  الجـمـهـىريـت الجـسائـريـت الـديـمقراطيـت الشـعبـيـت                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
طبيعت النشاط 

الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

عفاف صلوفي

مليىة الوسري

محمذ جميلة صارة

كاس ي رحماوي

محمذ دهان 

فحيحة مخلوفي

سيذ علي احمذ مسعود

ثفاحي سعاد

مذاومت يومي عيذ الفطرصيادلتالبليذة

بلذيت البليذة     - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

 ب13ههج محمذ بوضياف ركم 

121حي بن ملذم ركم 

05صارع ثيارلي عبذ الزساق ركم 

01 ركم 01 مسىن عمارة 24حي 

حي الاخوة جىادي

09صارع العليذ لطفي ركم 

17ههج عمارة ًوسف ركم 

حي عمارة ًوسف07   
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
طبيعت النشاط 

الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

هضام عاسيش

هماٌ بن بليذًة

بلذيت وادي العاليق    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

26طزيم بوفاريً ركم 

جعاوهية املىظز الجميل
مذاومت يومي عيذ الفطروادي العاليق صيادلت
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

طبيعت النشاطالبلذيت
الاسم و اللقب أو التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت

سيذ علي داللي

العيذ سروقي

صلة هزيمة

لوساًن اًمان

مذاومت يومي عيذ الفطر صيادلت اوالد يعيش

بلذيت أوالد يعيش    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

23صارع ب ركم 

العنوان

01حي ميموسة صارع أ ركم 

02حي الجذًذ ركم 

01 الطابم ألارض ي ركم 30 مسىن ع 1084حي 
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
طبيعت النشاط 

الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

طزيم وادي العالًمفاطة الشهزاء بوصفصاف

25حي هزيحلي ركم صهيرة فيذات

بلذيت بني مراد    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

مذاومت يومي عيذ الفطرصيادلتبني مراد
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  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
طبيعت النشاط 

الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

مذاومت يومي عيذ الفطرمضطو سهيةصيادلتبني تامو

بلذيت بني تامو    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

حي الجذًذ الشاوية
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

الاسم و اللقب أو التسميت طبيعت النشاطالبلذيت

إلاجتماعيت

تاريخ املذاومتالعنوان

89حي دريوش السىىات الحطورية ركم فحيحة عشات

الضارع الزئيس يفاطمة الشهزاء جودان

بلذيت بوعرفت    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

مذاومت يومي عيذ الفطرصيادلتبوعرفت



    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط 

مذاومت يومي عيذ الفطرهشيم بلىحلةصيادلةالعفرون

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

بلذيت العفرون    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

78صارع مبارن صزيف ركم 
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  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط 

الفطر عيد يومي مداومةسمولي اسامةصيادلةجر واد

بلذيت واد جر    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

حي املعاًف
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
تاريخ املذاومتالاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط 

رصيذ عحو

ريم دوب

              العنــــــــــــــوان                   

بلذيت الشفت    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

حي سيذي املذاوي

 سيذي املذاوي63حي ملزاوي ركم 
مذاومت يومي عيذ الفطرصيادلتشفت
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  مديريت التجارة لىاليت البليدة

تاريخ املذاومتالاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط البلذيت

مذاومت يومي عيذ الفطرفاطمة محمذ اسعذصيادلتموزايت

بلذيت موزايت    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

              العنــــــــــــــوان                   

صارع مبسوط رابح
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  مذيريت التجارة لواليت البليذة

تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط البلذيت

هواٌ سهاجيعين الرماهت

عليلي صارة

بلذيت عين الرماهت    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر  املبارك لسنت 

حي بزج ألامير عبذ اللادر

الريحان حي

مذاومت يومي عيذ الفطرصيادلت
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  مديريت التجارة لىاليت البليدة

طبيعت النشاط البلذيت
الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت

مذاومت يومي عيذ الفطرسامية هذًزصيادلتحمام ملوان الحي الجذًذ

بلذيت حمام ملوان    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

              العنــــــــــــــوان                   
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  مديريت التجارة لىاليت البليدة

البلذيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط 

سموري خذوجة

رصيذة سموري

بلذيت بوقرة   - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

االربعاء طريق

13 رقم تسلي عمارة نهج
مذاومت يومي عيذ الفطربوقرة صيادلة
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  مديريت التجارة لىاليت البليدة

تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط البلذيت

عبذ الحليم وودري

مزاد ًووس

هماٌ جزدي

فيفي اسامة

صارع محمذ هبير73

بلذيت الاربعاء    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

حي الفحص بلذًة

صارع كاعة الحفالت

29صارع الضيخ امللزاوي ركم 

مذاومت يومي عيذ الفطرصيادلت الاربعاء
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

تاريخ املذاومتالاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط البلذيت

رمضاوي بهية

محمذ بلحوش

صافي بن الدين عز

عالق مليكة

بلذيت مفتاح    - 2021         قائمت الصيادلت املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر  املبارك لسنت 

              العنــــــــــــــوان                   

حي بزكوق طزيم الاربعاء

القادر عبد مادي شارع

25 رقم بلقاسم نفراجي شارع

رابح كوريفة شارع

الفطر عيد يومي مداومةصيادلة مفتاح
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    وزارة التجارة                   

  مديريت التجارة لىاليت البليدة

طبيعت النشاط البلذيت
الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

مذاومت يومي عيذ الفطراماٌ وسزين عبيىان صيادلتاوالد سالمت

بلذيت  اوالد سالمت    - 2021         قائمت التجار املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

اوالد سالمة السفلى



طبيعت النشاط البلذيت
الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

16 رقم يوسف بن سي شارعنشيدة بوطاغو

مخلوف سيدي مركزبوجالح ياسين محمد

بوفاريك    - 2021         قائمت التجار املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

مذاومت يومي عيذ الفطر صيادلتبوفاريك



تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسميت إلاجتماعيتطبيعت النشاط البلذيت

صبرينة علي سطا بن

سعدي وردة

الصومعت    - 2021         قائمت التجار املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

مذاومت يومي عيذ الفطر صيادلتالصومعت 11 قسم 66 رقم مختار كريتلي شارع

حلوية مركز



طبيعت النشاط البلذيت
الاسم واللقب أو  التسميت 

إلاجتماعيت
تاريخ املذاومت              العنــــــــــــــوان                   

بن خليل    - 2021         قائمت التجار املسخرين لضمان مذاومت يومي عيذ الفطر املبارك لسنت 

مذاومت يومي عيذ الفطر صيادلتبن خليل 53 رقم مولود دوار مرزوقي حنان


