
                                            الجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الـدیـمقراطیـة الشـعبـیـة

    وزارة التجارة                   
  مدیریة التجارة لوالیة البلیدة

االسم واللقب أو  التسمیة طبیعة النشاط البلدیة
              العنــــــــــــــوان                   اإلجتماعیة

محند طیب ولد محمد
سامي خدار
بعوش محمد

بن طھراوي ریاض
محمد كثیر

محفوظ براھمیة
محمد یرقي

تعاونیة البدر
سعودیك ناصر

ولد محمد محمود
یوسف الدعود

خالد دغبار
دریوش عبد اللطیف

محمد یحي
حسین یوسف خوجة

بسكرة سعید
بسكرة محمد عبد الرؤوف

رحموني أحمد
عزون عبد القادر

اللوشي شكیب
باش مصطفى أمین

سعید قبلي
فایز مغاري
سالل حمزة

لمیطة فیصل مصدق
لیاس ریاض

بن شرشالي ابراھیم
م,ش,و,ذ,م,م بوقایلة

تلمساني جمال
شعبان جمال
كمال كوشي

تشانتشان محمود
بوغراب توفیق
رحماني ریاض

شارع مكركب بن یوسف البلیدة

تجزئة عبد المؤمن رقم03 البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر مجموعة ملكیة 90 قسم 31
شارع محمد بوضیاف البلیدة

 شارع عمارة یوسف 14 البلیدة 

تجزئة 11 الطابق االرضي غرب الرمول عبد العزیز رقم 

تجزئة بلقاسم الوزري رقم 31 البلیدة
شارع نور الدین مكي البلیدة

         قائمة التجار المسخرین لضمان مداومة یومي عید األضحى المبارك لسنة 2021    - بلدیة البلیدة 

حي عبودي رقم 09 البلیدة (13 ماي زعبانة)

تجزئة بن مقدم رقم 13 رامول البلیدة

حي مولود شارع أ رقم 37 سیدي عبد القادر البلیدة
شارع محمد بوضیاف عمارة D البلیدة

مخبزة

حي الموز البلیدة

شارع مكركب بن یوسف البلیدة

12شارع عمارة بن یوسف  البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر  البلیدة

حي اإلخوة بن عودة رقم 08 البلیدة

تجزئة نسرین رقم 17 البلیدة

نھج مكركب بن یوسف رقم 75 البلیدة

حي النخیل البلیدة
شارع یوسفي عبد القادر رقم 61 البلیدة

طریق الجزائر البلیدة

حي 24 فبرار عمارة ب مجموعة ملكیة 06 رقم 05 البلیدة

حي زعبانة رقم 02 البلیدة

شارع أحمد مغربي رقم 64 البلیدة

حي البوكري رقم 02 شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

162شارع یوسفي عبد القادر  حي االخوة مصطفى البلیدة

الطریق الوطني المركزي رقم 26 زعبانة البلیدة

12ساحة زعبانة البلیدة
08شارع العقید أعمیروش

08شارع الشھداء البلیدة
حي عبد المؤمن لخضر رقم 01

حي البنفسج ع أ البلیدة
شارع مكركب بن بو العید رقم 67 البلیدة

البلیدة



ولد محمد محمود الطیب
الحاج شریفي

ش تضامن اكلي سمیر وشركاؤه
زویني بوعالم
كریكش یاسین
طراشي مراد
دریعي محمد

دجبالة نصر الدین
مصطفى تامدي

خلیدة أوكریم
مازیة مریم زینة

فرید لبان
رحمون فتیحة

العفروني بن یوسف
عید عبد الغني

مروان سماعیلیة
اوالي نسیمة

عید عبد الغني
طراش اسماعیل

محمد مكركب ابران
خلیفي محفوظ

طیب سلیمان محمد
قصیور حسان
جوداني ربیع

قاسم نسیم
أوكیل زھیر
مھدي لویزة

موزاوي محمد
موزاوي عمر
قویدر یخلف

فقیري حفصة
حلیم غویني

بوفالح عاطف
دومة مریم

بوكفوسة عتیقة
كسیلي فوزي
بوقارة حسین

احمد سریر بالل
عید بعد الغني

رجم محمد
وضاح عادل

بن عیاشي اسماعیل
بغداد محمد كمال
بن قرمیط ریاض

حي 180 مسكن عمارة س رقم 01 البلیدة
حي 180 مسكن ع أ رقم 06 البلیدة

شارع محمد قاید محل رقم 05 البلیدة
سوق یعقوب تركي رقم 08 البلیدة

سوق یعقوب تركي البلیدة
حي أحمد شاعو عمارة س الطابق األرضي البلیدة

حي المخفي نھج ب رقم 01 البلیدة
119شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

حي البرتقال عمارة ب البلیدة

11كریتلي مختار البلیدة
شارع یوسفي عبد القادر

50شارع 17 جوان البلیدة

حي المخباط رقم 18 البلیدة
نھج یوسفي عبد القادر قطعة رقم 01 البلیدة

شارع أول جوان رقم 33 البلیدة
شارع 17 جوان رقم 62 ركن جمال لعروسي رقم 08 البلیدة

شارع 17 جوان رقم 39 البلیدة

نھج یوسفي عبد القادر رقم 13 البلیدة

الطریق الرابط بین مركز زعبانة وبن بو العید البلیدة

الترقیة العقاریة بوغراب شارع یوسفي

شارع العقید عمیروش رقم 08 البلیدة

نھج تكارلي عبد الرزاق البلیدة

رقم 143 مركز زعبانة البلیدة

حي مزیان محمد رقم 26 زعبانة البلیدة

143مركز زعبانة الطریق الوالئي البلیدة

37حي البرتقال عمارة ب مدخل ب البلیدة

حي 24 فیفري عمارة ش 2 محل رقم 01 البلیدة

طریق الوطني زعبانة رقم 06 البلیدة
نھج ف زعبانة البلیدة 35

143مركز زعبانة الطریق الوالئي البلیدة
شارع شعالن عبد الكریم البلیدة

شارع السعید شعالن عبد الكریم البلیدة

شارع مكركب بن یوسف رقم 75 البلیدة

152یوسفي عبد القادر  منطقة بن عاشور محل رقم 01 البلیدة

رقم 25 حي الرامول البلیدة
تجزئة محمد بن مقدم ع ب البلیدة

تجزئة بن مقدم رقم 01 البلیدة

تجزئة بن مقدم محمد رقم 146 البلیدة
حي سیدي عبد القادر رقم 82 ب البلیدة

24فیفري عمارة أ رقم 64 البلیدة

حي 24 فیفري عمارة ب رقم 06 البلیدة

تجزئة النعیمي 45 محل رقم 04 زعبانة
الطریق الوطني الوالئي رقم 10 زعبانة رقم 01 البلیدة

71شارع مكركب بن یوسف البلیدة

مواد غذائیة عامة

البلیدة



روابح أسامة
نومة مرزاق
رمول ایمن

عباسي عبد اللطیف
سیدي یخلف سمیر

فقیر  عبد القادر
أیمن رمول

فقیر عبد القادر
حاید حمو

یسرى شیكر
امین بن جابو

بومعیزة عبد القادر
حبیب بلخوخ
یحوي محمد

عید عبد الغني
أفغول نوار

حمیمیش رضا
موالي سعیداني عبد الحلیم

سوداني ربیع
كاسیور حسان

عبد المجید بلقاسمي
سیدي یخلف سمیر

ولد شعبان عبد الكریم
كوردالي محمد

فردي أحمد الكبیر
ایمن رمول

لكحل عائشة
بن عربیة سید علي

یخلف قویدر
اسعد  خالد

عبد الحمید باید
اسماعیل عزاز
رویني بوعالم

البوزیري محمد
سوماتي علي

ھادف فرید
واضح عادل

لخضاري سفیان
بوزویجة حفیظة

بوخالفة كمال
محمد أمین إدیر

قویدر یخلف
كحیل فاطمة

طاھر علي یمینة

شارع یوسفي عبد القادر قسم 164 مجموعة ملكیة 12 رقم 

حي أحمد شاعو عمارة س الطابق األرضي البلیدة

تجزئة النخیل الطابق السفلي البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر رقم 102 البلیدة

زاویة سیدي عبد القادر الطریق الوالئي بن بو العید البلیدة

حي الجنینة نھج أ ج رقم 30 البلیدة

شارع بن بو العید رقم 19 البلیدة

حي 24 فبرایر ع أ الطابق األرضي رقم 02 البلیدة

حي علي عزي رقم 22 البلیدة

شارع یوسفي ع ق البلیدة
62نھج یوسفي ع ق البلیدة

حي الجنینة نھج أ ج رقم 30 البلیدة

نھج یوسفي عبد القادر رقم 133 البلیدة

تجزئة بن مقدم رقم 146 البلیدة

مركز زعبانة الطریق الوالئي 143

شارع بلقاسم الوزري رقم 02 البلیدة
شارع شریف شالبي رقم 174 البلیدة

حي الجنینة نھج أج رقم 30 البلیدة

22حي بن عاشور شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

01حي 19 جوان البلیبدة

حي بن مقدم رقم 01 البلیدة
حي بن مقدم عمارة ب البلیدة

30حي 19جوان نھج ج البلیدة

شارع كریتلي مختار رقم 29 البلیدة

شارع بلقاسم الوزري (اإلخوة جنادي) البلیدة

حي الموز ع س رقم 04 البلیدة
شارع یوسفي ع ق الطابق األرضي البلیدة

شارع یوسفي ع ق الترقیة العقاریة بوغراب محل 02 البلیدة
شارع یوسفي ع ق رقم 81 البلیدة

حي بلقاسم الوزري رقم 1 البلیدة

حي جیاللي قدور رقم 4 البلیدة

حي التخطیط رقم 11 محل أ زعبانة البلیدة

حي أحمد شاعو عمارة س رقم 72 البلیدة

نھج تكارلي عبد الرزاق الطابق االرضي حصة رقم 01 البلیدة

حي 19 جوان برقم 20 البلیدة

شارع یوسفي ع ق رقم 6 البلیدة

حي المخباط رقم 07 البلیدة
شارع فلسطین رقم 71 البلیدة

75شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

شارع یوسفي ع ق رقم 102 البلیدة

10تجزئة عبودي زعبانة البلیدة
حي بن بو العید ع ن رقم 05 البلیدة

شارع فلسطین رقم 71  البلیدة
91حي واد مفتاح البلیدة

مواد غذائیة عامة البلیدة



مزھر نور الدین
صدیق سید علي

ملبن خلیل
تیالي محمد

بن حسین لحسن
بن سعدة حسین

صماد امین
جوفلكیت بالل

بخوش فاطمة الزھراء
طورني وفاء

اسماعیل ابو شمالة
غداویة معمر

قشوط عبد الغني
شویط محمود
دریعي محمد

اوشاشي محمد
محمد عامر

بلعیاشي اسماعیل
رضا الدیب

سكوشي سفیان
أقنیني  مراد
الباي سفیان

طارق وناس
ثامر ولید

دباغ عبد الرحیم
لبان زھیر

كوتشوك محمد
كوردالي محمد

زكروك محمد رمزي
فخاري بشیر

منصوري حسام الدین
بن عربیة سید علي

وخام عمار
بن قیطون رضوان

أسامة محمدي
حسین بومعیزة

تشیشة محمد
بن حاسین لحسن

خلیفي محفوظ
107شارع فلسطین البلیدةعاشور رشید
بالل سمیشة
نبیل حواس

أوالي نسیمة
دریوش فرید

شارع  مكركب بن یوسف البلیدة

نھج شعالل عبد الكریم رقم 08 البلیدة

شارع 17 جوان رقم 39 البلیدة

مكركب بن یوسف البلیدة

حي علي عزي رقم 35 البلیدة
حي سیدي عبد القادر رقم 82 ب البلیدة

حي مولود سیدي عبد القادر رقم 42 البلیدة

شارع كریتلي مختار رقم 48 البلیدة

نھج والي محمد رقم 06 البلیدة

حي الموز رقم 36 عمارة 04 رقم 03 البلیدة

حي بن بو العید عمارة ب البلیدة

شارع بن بو العید  البلیدة
حي علي عزي رقم 35 البلیدة

حي بونعامة الجیاللي رقم 06 البلیدة

حي الموز 14 مسكن اجتماعي تساھمي عمارة أ رقم 03 البلیدة

محمد بوضیاف

حي بونعامة الجیاللي البلیدة

حي عبد المؤمن لخضر رقم 62 البلیدة

حي عبودي مشروع 54 مسكن اجتماعي تساھمي ع أ رقم 

ملتقى طریق زعبانة الى بن بو العید وطریق القلیعة الى البلیدة 

10تجزئة عبودي زعبانة البلیدة
تجزئة المشتلة زعبانة البلیدة

 مسكن  براكني رقم 09 ع أ رقم 06 البلیدة

حي الموز ع 24 البلیدة

شارع سعید عبید البلیدة
تجزئة عبودي البلیدة

شارع مكركب بن یوسف رقم 75 البلیدة

حي 24 فیفري ع أ الطابق األرضي رقم 03 البلیدة
شارع یوسفي ع ق البلیدة

شارع یوسفي ع ق طریق الزیتون رقم 01 البلیدة
حي بن بو العید ع م رقم 27 البلیدة

شارع فلسطین رقم 66 البلیدة
111شارع بلقاسم الوزري البلیدة

21شارع یوسفي عبد القادر البلیدة
63شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

حي الجنینة طریق ج رقم 01 البلیدة

حي المخباط البلیدة

حي النخیل نھج أس رقم 02 البلیدة

شارع مصطفى بن بو العید ع1 رقم 27 محل رقم 1 البلیدة

27نھج بن بو العید البلیدة

شارع مكركب بن یوسف رقم 75 البلیدة

حي 24 فیفري ع أ رقم 164 البلیدة

حي مصطفى بن بو العید رقم 07 البلیدة

مواد غذائیة عامة البلیدة



أوشاشي محمد
رابح ابزیز

بسكة محمد عبد الرؤوف
دشبالة نصر الدین
دباش عبد الرحیم

رمضان رابح
فوزي حداد

بقالم عبد الفتاح
نور الدین بلعیش

احمد مسعودي
أسامة محمدي

رایطي سید احمد
بوكفوسة عتیقة

عاللشة منیر
محمد امین یوسفي
عبد القادر مزوني

عدي الحسین
طارق مزیاني

محفوظ بن ھالل
عاید یمینة

بوغداوي محمد
فردي أحمد الكبیر

فیصل قلومة
سید علي دحاس

محمد قنفود
مھدي عبد الحق

طیب سلیمان محمد
بشیر فخاري
موسلي توفیق
مسعودي احمد
بن جابو حمزة

تالي محمد
محمد ایت عمار

سحنون فرید
فیصل قلومة

بورحلة عبد القادر
رابحي خدیجة

إفریز رابح
قصري رابح
شیكر محمد

بن قانیف زوجة مناع
تیكاري مصطفى

دومة مریم
ریكك رضا

نھج عمارة یوسف رقم 14 البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

حي واد مفتاح شارع أ ش رقم 09 البلیدة

سوق یعقوب تركي البلیدة 

حي 100 مسكن ع 4 رقم 25 البلیدة بالقرب من المحطة

03تجزئة عبد المؤمن البلیدة

حي مولود رقم 02 البلیدة

حي مولود البلیدة

الطریق الوالئي رقم 108 زعبانة رقم 01 البلیدة
حي 142 مسكن عمارة أ رقم 01 البلیدة

حي بن بو العید عمارة س رقم 07 البلیدة

حي بن بو العید عمارة 04 البلیدة

حي بن بو العید عمارة ن رقم 05 البلیدة

52نھج مكركب بن یوسف البلیدة

شارع والي محمد رقم 10 البلیدة

تجزئة المشتلة رقم 91 البلیدة

05شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

11شارع محمد بوضیاف البلیدة

02حي والي محمد البلیدة
33شارع محمد والي البلیدة

19حي بونعامة الجیاللي جنوب البلیدة

حي بن بو العید عمارة أ ي رقم 05 البلیدة
حي بن بو العید ع م رقم 27 البلیدة

تجزئة النعیمي 45 مسكن محل رقم 04 

حي اإلخوة زدري البلیدة
حي 100 مسكن رقم 18 بن بو العید البلیدة

شارع شریف شالبي البلیدة

شارع والي محمد البلیدة

حي بن بو العید شارع محمد بوضیاف رقم 11 البلیدة

73شارع محمد بوضیاف البلیدة

شارع والي محمد رقم رقم 03 البلیدة

حي بن بو العید ع أ ي رقم 05 البلیدة

حي بن بو العید نھج محمد بوضیاف البلیدة

حي بن بو العید عمارة س رقم 07 البلیدة

بن بو العید طریق القعلیعة البلیدة

حي بن مقدم رقم 299 البلیدة

حي الرمول مصطفى 100 مسكن عمارة 22 رقم 58 البلیدة

شارع مصطفى بن بو العید ع1 رقم 27 محل رقم 1 البلیدة

السوق البلدي یعقوب تركي البلیدة

الطریق الوطني المركزي رقم 26 زعبانة مجموعة ملكیة 

تعاونیة نسرین زعبانة على الجھة الشمالیة للطریق الوالئي رقم 

01تجزئة عبد المؤمن 03 محل رقم 05 البلیدة

71شارع مكركب بن یوسف البلیدة

سوق یعقوب تركي البلیدة

مواد غذائیة عامة

مواد غذائیة عامة

البلیدة



مخباط بوعمرة
سوالمي بشیر

حجاج رضوان
المھدي نبیل

عز الدین مسقو
قطار جلول

توفیق علیواني
محمد علیواني
امحمد عمري
بركاھم جابي

مصطفى ریكة
نورة حزي

مصطفى قریتلي
ولید تقرین

بطاطاش محمد
قدواني رشید

نعیمي محمد أمین
بوزرتیني محمد مولود

مخباط محمد مولود
بوشو زھرة

لیلى موساوي
رابح قسیمي

زریري عبد هللا
سلیمان سماعیل

ایمان خایلي
تقرین ولید

عمور احمد
بن تریدي رشید

جمال حسیب
براھیمي نعیمة
سوالمي بشیر

زیتوني تركي عبد الوھاب
منصوري مراد

صلیحة قویدیري
توفیق حجاج

بالل محمد مزیاني
محمد قمانة

بن عیسى دبدابي
روماني رابح

سلیماني سماعیل
نفیسة رؤوف

أومالل محمد
سالمي عمر

طریق الوطني زعبانة رقم 16 البلیدة

الطریق الوطني المركزي محل رقم 26 زعبانة البلیدة
شارع الرمول عبد العزیز رقم 52 البلیدة

شارع س رقم 05 زعبانة محل رقم 06 البلیدة
02شارع قاسم محمد محل رقم ب البلیدة

سوق یعقوب تركي البلیدة
سوق یعقوب تركي البلیدة
سوق یعقوب تركي البلیدة

یعقوب تركي البلیدة
سوق یعقوب تركي البلیدة
سوق یعقوب تركي البلیدة

مركز البلیدة
شارع مكركب بن یوسف رقم 07 البلیدة

شارع عمارة یوسف

حي لخضر عبد المؤمن رقم 75 البلیدة

حي لخضر عبد المؤمن البلیدة

تجزئة لخضر عبد المؤمن 3 رقم 209 محل س البلیدة

سوق یعوب تركي البلیدة

حي بونعامة الجیاللي رقم 02 البلیدة

حي الموز 680 مسكن ع 05 رقم 06 البلیدة

حي المخفي نھج أ ب رقم 08 البلیدة

حي التخطیط زعبانة البلیدة

بمحاذاة الطریق الوالئي رقم 10 المركز التجاري عبودي

حي 110 مسكن ع 1 رقم 04 مقابل المحطة بالقرب منھا

03شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

شارع مكركب  الطیب ع1 مدخل ب البلیدة

حي زعبانة على حافة الطریق المؤدي لحطاطبة 

نھج محجوب بوعالم البلیدة

طریق النعیمي زعبانة رقم 22 البلیدة
شارع والي محمد رقم 06 البلیدة

حي بن بو العید ع س 02 رقم 02 البلیدة

11حي عبودي زعبانة البلیدة

حي مولود رقم 45 البلیدة

حي المخفي نھج أ ب رقم 08 البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر رقم 148 البلیدة

88شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

حي العادي ع س مدخل 01 رقم 41 البلیدة

مكركب بن یوسف رقم 17 البلیدة

حي بن بو العید عمارة م رقم 29 البلیدة
حي بن بو العید عمارة رقم 12-11

47شارع مكركب بن یوسف البلیدة
04شارع العقید عمیروش البلیدة

 41شارع 17 جوان 

البلیدة

قصابة



اسطنبولي عدالن
قبالل عمر

عبد هللا الزروق الزغیمي

محمد سعیداني

محمد بوراكي
زبیر قراي

محمد بوھدیر
بوھدیر عبد القادر

فریك محمد كریم
قداوني رشید
محمد بونقلة

ریاض عوفي
بداوي أحمد

بوزرتیني أحمد شریف
بن دیر محمد

محمد قداح
ولد محمد محمود

سفیان بوجالل
بن طوبال سید علي

عبد الكریم بلحاج
عینیة كمال

جعفر بن تومي
نبیل شبلي

بوشسھوة جمال
بن صالح عامر

عزون اسالم
فرید یوسف

عبد الرحمان زیاد
شمس الدین صادق

حباس محمد
یوس محمد

سداوي بالل
زروالة یحي
سحیر محمد
قاسمي بالل

محمد لھاللي
ابراھیم بن طالب

مولودي بالل
بن عیش عنتر

مقراني مصطفى
عماري عمر

حنیني عبد الرحمان

حي سعید عبید رقم س 06 البلیدة

حي 24 فیفري عمارة ب رقم 01 
حي 540 مسكن عمارة س البلیدة

حي 180 مسكن براكني عمارة 01 أ

60شارع رمول عبد العزیز البلیدة

مركز زعبانة رقم 01 البلیدة
16شارع النحل البلیدة

رقم 09 حي التخطیط البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر رقم 33 البلیدة

شارع ف الطریق الوطني زعبانة رقم 16

تجزئة باكریم رقم 01 زعبانة البلیدة
شارع المدارس زعبانة الطابق األرضي

حي ش ل م بن بو العید عمارة ل رقم 11 و2 البلیدة
حي الزیتون رقم 01 البلیدة

حي الرائد سعید عبید رقم 30 البلیدة

شارع رمول عبد العزیز رقم 29 البلیدة

02طریق القلیعة محل رقم 01 أ زعبانة البلیدة 

حي بن مقدم بلدیة  البلیدة

حي جیرانیوم شارع بلقاسم الوزري قسم98 جزء ملكیة 49

شارع محمد بوضیاف البلیدة

مقابل المحطة البریة الجدید

حي عبد المؤمن 

حي بن بو العید رقم 29 البلیدة

شارع مكركب بن یوسف رقم 18 البلیدة

51حي مولود سیدي عبد القادر البلیدة

مفترق الطرق زعبانة البلیدة

76شارع بلقاسم الوزري البلیدة

حي فیاللي قدور رقم 04 البلیدة

حي 680 مسكن حي الموز محل رقم 6 البلیدة
طریق الوطني زعبانة رقم 01 البلیدة

نھج یوسفي عبد القادر البلیدة

شارع مكركب بن یوسف البلیدة
 

شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

حي بن بو العید عمارة 2 رقم 05 البلیدة

شارع العرب زعبانة رقم 25 البلیدة

الطریق الوطني رقم 06 شارع د زعبانة البلیدة رقم 11 البلیدة

شارع 11 دیسمبر 1960 رقم 05 محل 06 زعبانة البلیدة

حي بن بو العید عمارة 02رقم 29 البلیدة

ساحة زعبانة البلیدة

05شارع  بن مكركب بن یوسف

حي 48 مسكن ع 02 رقم 03 شارع بلقاسم الوزري البلیدة

البلیدة

مغازة



بوشالغم بوعالم
بن عبد هللا مصطفى

میلودي محمد
بردان نصر الدین

موجد سمیة
زواكو مصطفى

بوكلة بصري
حسناوي محمد

فردي أحمد الكبیر
یوسف محمد

خیثر نور الدین
یشاني أحمد

عتریني عیسى
حنون نبیل

فرید خلفاوي
مباركي احمد
محمد لھاللي
حمزة عثماني

شمس الدین صادق
بن سالم محمد

كدو كریم
ابراھیم الزروق الزغیمي

قمانة فرید
نعیم بوكنوي
خلفاوي فرید

اسماعیل ماضوي
علون حسان

محطة خدمات نفطال (محطة عبد القادر

عمور نبیل علي
بوقنداقجي رشید

شركة اإلخوة كروش 

طایل الطیب
طایل محمد

ش,ذ,أ نفطال
حجو وردیة زوجة كوشي

اإلخوة كروش

سطا سعید مصطفى
صدوقي ابراھیم مسیر ش,ذ,م,مطایل طیب

لوقرون توب شوب
لسكال بلوس

58شارع مكركب بن یوسف البلیدة

01شارع مكركب بن یوسف البلیدة

شارع كریتلي مختار رقم 88 البلیدة

حي بن بو العید عمارة أ رقم 04 الطابق األرضي البلیدة

شارع یوسفي رقم 03  البلیدة

طریق الوطني زعبانة البلیدة رقم 01 

حي عبد المؤمن جانب مغازة بن طوبال

حي الزیتون البلیدة

شارع مكركب بن یوسف رقم 20 البلیدة

106شارع كریتلي مختار البلیدة 

100شارع كریتلي مختار البلیدة

حي بن بو العید حي الوئام البلیدة

حي 13 ماي سوق الفالح زعبانة البلیدة

126شارع كریتلي مختار البلیدة

26شارع كریتلي مختار البلیدة

حي عبد المؤمن رقم 75 البلیدة

مركز زعبانة البلیدة

حي شعبة مفتاح رقم 03 البلیدة

شارع ف الطریق الوطني زعبانة حي النعیمي رقم 16 البلیدة

زعبانة
شارع س زعبانة رقم A12 البلیدة

حي زعبانة رقم 06 البلیدة

نھج یوسفي ع ق رقم 1 الطابق األرضي البلیدة

حي بونعامة الجیاللي البلیدة

حي بونعامة الجیاللي البلیدة
حي بونعامة الجیاللي رقم 01 البلیدة

حي عبد المؤمن لخضر البلیدة

شارع الوئام وسط بن بو العید البلیدة

حي بن بو العید ع 2 أ رقم 14 البلیدة
حي بن بو العید شارع الوئام البلیدة

حي لخضر عبد المؤمن رقم 75 البلیدة

شارع یوسفي عبد القادر رقم 89 البلیدة

حي الرامول عمارة 15 رقم 40 البلیدة
شارع یوسفي عبد القادر البلیدة

حي الزیتون ع س رقم 122 البلیدة

شارع مكركب بن یوسف البلیدة

108كریتلي مختار البلیدة

حي التخطیط زعبانة البلیدة

نھج مكركب بن یوسف لبلیدة

شارع كریتیل مختار رقم 100 البلیدة

البلیدة

البلیدة

متجر كبیر

محطة الخدمات

خضر وفواكھ



المنطقة الصناعیة بن بو العیدفامیلي شوب













                                                                                                                                 الجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الـدیـمقراطیـة الشـعبـیـة

    وزارة التجارة                   
  مدیریة التجارة لوالیة البلیدة

االسم واللقب أو  طبیعة النشاط البلدیة
              العنــــــــــــــوان                   التسمیة اإلجتماعیة

فرحي امحمد

خربیش مسعود

نوفل یوسف

مكزین سفیان

ثامري سمیر

یوسف نوفل

راقوب لطفي

ھناوي علي

یونس بن علجیة

سلیماني أحمد

عزوني اسماعیل

عقون اسالم

یحي بن قفة

ابراھیم كبیش

حیرور عبد الرزاق

بوخنتاش عبد الرحمان

صكلسي نور الدین

خلفاوي محمد امین

كسري حكیم

عبیدي محمد

مھدیة عبد اللطیف

العیشي ریاض

سماعیني بن خالد

عسكري فتحي

داودي مجید

عبید عبد القادر

توھامي خلدومي

حیة توفیق

قرشي بن عاشور

فرحات أسامة

لعبزوزي بوعالم

عاشور ریاض

عزوني إسماعیل

سلمى عبد المجید

شارع بن علي طریق بوفاریك

حي سیدي یحي بن صالح وادي العالیق

حي بوعلیلي وادي العالیق 

طریق الحطاطبة بلدیة الشھید عمر علي

حي بن صالح  مجموعة ملكیة رقم 01 قسم 05 وادي العالیق

حي بوعلیلي وادي العالیق 

سوبیرات

الشارع الرئیسي وادي العالیق

بن عائشة مولود طریق الحطاطبة وادي العالیق

حي بوعلیلي وادي العالیق 

حي بوعلیلي وادي العالیق 

حي بوعلیلي وادي العالیق 

         قائمة التجار المسخرین لضمان مداومة یومي عید األضحى المبارك لسنة 2021    - بلدیة وادي العالیق

خضر وفواكھ

شارع بن عیشة مولود وادي العالیق

حي خمس نخالت وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

شارع عبایسي یوسف

حي بن علي وادي العالیق

طریق الحطاطبة وادي العالیق

شارع قواجدري حسین وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي اول نوفمبر وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

السوق المغطى وادي العالیق

مخبزة

مزرعة رقم 106 رقم 194 وادي العالیق

الشارع الرئیسي وادي العالیق

وادي العالیق مجموعة ملكیة 137 قسم 16

طریق القلیعة رقم 27 وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

شارع عباسي یوسف رقم 18 وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

طریق الرئیسي محل رقم 01 وادي العالیق

شارع بن عائشة مولود وادي العالیق

وادي العالیق

شارع بن عائشة مولود رقم 1 وادي العالیق
مواد غذائیة عامة



بوقبال صالح

اوموسى لطفي

معوشي محمد

جالل بالل

شیوط مراد

عزوني اسماعیل

مكیوس فازیة شیبوط

بسكري محمود

رحمون عبد القادر

شرفاوي سفیان

مالح محمد

بن خلیفة رشید

براھیمي محمد

سداد مصطفى

كوكو ابراھیم

خلفاوي محمد امین

خفشار مصطفى

علوطي عبد الرزاق

مرفود بن عودة بالل

زواوي بن عیسى

برشي محمد

براھمي یوسف

قرعوش ربیعة

تسالي مصطفى

سلیمي الھاشمي

جالل بوجمعة

بن خلفة رشید

تمكادت ایوب

عیساوي عبد القادر

داودي مجید
بن زینب عامر

لعروسي مصطفى

بلحواسي عمر

فاھم عبد السالم

جومي ریاض

بولریاح جمیل
حسان مرجي

بورقعة جمال

حي 05 نخالت وادي العالیقسعدي محمد

حمزي محمد

أحمد قوریب

قصابة

حي 54 مسكن وادي العالیق

حي بوعلیلي وادي العالیق 

شارع خمس نخالت وادي العالیق

حي بن صالح مجموعة ملكیة 68 قسم 05 

حي بن صالح وادي العالیق

حي 130 مسكن وادي العالیق

طریق بوفاریك وادي العالیق

حي 54 مسكن وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي خمس نخالت وادي العالیق

شارع بن عائشة مولود طریق الحطاطبة وادي العالیق

حي خمس نخالت وادي العالیق

مزرعة العید ابراھیم وادي العالیق

حي لطراوي علي وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي اول نوفمبر وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي 05 نخالت وادي العالیق

حي 05 نخالت وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي 05 نخالت وادي العالیق

حي 05 نخالت وادي العالیق

مجموعة ملكیة 22 قسم 15 وادي العالیق

حي 05 نخالت وادي العالیق

حي بوعلیلي وادي العالیق 

وادي العالیق

حي 130 مسكن وادي العالیق

شارع بن عائشة مولود رقم 01 مجموعة ملكیة رقم 13 قسم 

بن والح وادي العالیق

بن صالح وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

طریق موزایة وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

حي بن صالح

مزرعة بطراوي علي رقم 111 وادي العالیق

حي 150 مسكن وادي العالیق

حي بورحلة السعید وادي العالیق

حي بورحلة السعید مزرعة 106  وادي العالیق تغذیة عامة

التجزئة رقم 01 وادي العالیق



العیشي محمد

فركون جعفر

حومادي شریف

شیبوط علي

بوخاري محمد

SNC LA PLAINE ET MERDJIمحطة بنزین

اإلخوة خمیريمحطة الخدمات
خمیري سید علي

محطة خدمات متیجة
فراج االخوة تشانتشان

بن سالم عمرإطعام سریع
خمیري سید علي

خالدي حمزة
بن بایرة فؤاد

بن بایرة محمد أمین
نوار حسین

بن شعوان لخضر
زروخات یاسین

بوعمرة أحمد

شارع رئیسي وادي العالیق
حي خمس نخالت وادي العالیق

طریق البلیدة  ووادي العالیق الزاویة
شارع دوید محمد بني تامو

شارع عباسي یوسف   وادي العالیق

حي خمس نخالت وادي العالیق
شارع الرئیسي طریق البلیدة وادي العالیق

حي بن صالح وادي العالیق

شارع مستار وادي العالیق
حي بن صالح وادي العالیق

التعاونیة العقاریة المنظر الجمیل طریق موزایة وادي العالیق
شارع عمورة علي رقم أ و ب وادي العالیق

حي بن صالح رقم 01 وادي العالیق

الطریق الوطني وادي العالیق

شارع بوعلیلي وادي العالیق

ساحة أول ماي وادي العالیق

مقاھي

وادي العالیق

09تعاونیة الورود وادي العالیق

حي خمس نخالت وادي العالیق

بن صالح رقم 85 وادي العالیق



                                                                                                                                 الجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الـدیـمقراطیـة الشـعبـیـة

    وزارة التجارة                   
  مدیریة التجارة لوالیة البلیدة

االسم و اللقب أو التسمیة طبیعة النشاطالبلدیة
اإلجتماعیة

بوشریط كمال
دریوش عبد النور
صابر بن حرز هللا

خضري فؤاد
بوالطین عبد الرحمان

غلیب عبد الكریم
یحیاوي محمد
بوتومي ناصر
غرارمي محمد
عمورین سعیدة
مغاري عزیز
شریفي یاسین

بن طیبة المخفي
بوقجاني شعبان
فوزي مرزوق
رضا عباطلیة
زھراوي رابح

بوزرتیني رفیق معدل باسم عائشة زرقان
امحمد بوشحیطة

باللي رضا
شویحي عبد هللا
بونجعد أحسن

حرازي الھواري
بوشعیطة محمد

بومسید عمر
بوزورین أحمد

زناخري ابراھیم
حرازي نصر هللا
مقتونیف زوبیر

علي عیسى
قروم محمد عبد الكریم

نایت حمود سماعیل
عقاب علي

عیساني عبد الرؤوف
زیدان مروان

بوھضمة محمد
بن شناف أحمد
عائشة زرقان

سوكالي زكریاء
حمیسي فیصل

بن عیاد جیاللي
دراعي محمد

ازرادق عمر

كمان حمزة

بوستة مخلوف

سید علي بومسید
بوشرنوح محجوب

رویجالي صھیب
دحماني حاج

اوالد یعیش

حي 164 مسكن عمارة 02 الطابق األرضي اوالد یعیش

طریق سیدي سلیمان رقم 100 اوالد یعیش
حي العیشي رقم 04 شارع د اوالد یعیش

حي أول ماي ع 08 أوالد یعیش

حي 150 مسكن ع 14 محل رقم 01 الطابق االرضي اوالد یعیش

حي 1652 مسكن حي بن یوسف بن خدة عمارة 03 اوالد یعیش

بالقرب من 360 مسكن المنطقة الحضریة رقم 03 اوالد یعیش

حي 206 مسكن اوالد یعیش

شارع س رقم 31 اوالد یعیش

حي 400 مسكن عمارة 30 رقم 33 ب اوالد یعیش

شارع الرئیسي حي اول ماي اوالد یعیش
جزارة اوالد یعیش البلیدة

حي 520 م ع 20 أ رقم 45 اوالد یعیش
مقابل حي 520 مسكن اوالد یعیش

حي 108 م/1100 ع 12 رقم 02 اوالد یعیش

حي 1652 م ع 06 اوالد یعیش

شارع أ د رقم 18 اوالد یعیش

حي 168/1100 م ع 12 رقم 02 اوالد یعیش
حي الجدید رقم 35 أوالد یعیش

حي 1652 م عمارة د رقم 16 الطابق االرضي اوالد یعیش

الحي الجدید رقم 01 اوالد یعیش

حي أول ماي رقم 01 اوالد یعیش

حي البرتقال رقم 31 حي 488 اوالد یعیش

09شارع ب أوالد یعیش البلیدة
نھج س رقم 50 اوالد یعیش البلیدة

شارع أ رقم 78 اوالد یعیش

شارع طالب نور الدین رقم 04 اوالد یعیش

میموزة بالقرب  من حي 300 مسكن رقم 03 اوالد یعیش
07الحي الجدید تعاونیة الطیب جغاللي اوالد یعیش

حي البرتقال رقم31 قبالة حي488 مسكن اوالد یعیش

حي 164 مسكن اوالد یعیش

بالقرب من 1240 مسكن وحي المقبرة االوروبیة سابقا الطابق األرضي
حي 1240 مسكن عمارة 68 رقم 03 اوالد یعیش

حي 1240 مسكن عمارة 82 رقم 41 اوالد یعیش
تعاونیة المستقبل تجزئة رقم 09 حي اول ماي أوالد یعیش

طریق الوطني للتعدیل رقم 13 اوالد یعیش
نھج ب رقم 13 س اوالد یعیش

مواد غذائیة عامة

         قائمة التجار المسخرین لضمان مداومة یومي عید األضحى المبارك لسنة 2021    - بلدیة أوالد یعیش

شارع اوجیل عمارة رقم 04 اوالد یعیش

 01حي توارس اوالد یعیش

تعاونیة بن بو العید رقم 03 الطابق االرضي اوالد یعیش
مركز اوالد یعیش

طریق وخام احمد اوالد یعیش
حي 402 مسكن اوالد یعیش

تعاونیة ولد شرشالي رقم 10 اوالد یعیش

العنوان

شارع محمد صادق محل رقم 03 و 04 اوالد یعیش
نھج A محل رقم 28 بمركز اوالد یعیش

مركو اوالد یعیش نھج أ رقم 11 اوالد یعیش

حي 1240 مسكن حي المقبرة االروبیة رقم 01 اوالد یعیش

مخبزة

خضر وفواكھ

شارع أحمد وخام رقم 06 اوالد یعیش



عمیر حمید
عبد المالك منصور

أوجیر محمد
منیش عمر

معوش عبد الحمید
دغیج سعید

قروم محي الدین
طرشي صالح الدین

عرقاب بن عیسى
محمد قیرواني

محمد بن عبد الرحمان
بومسید عبودي

شرف رضا
موالك فرید

مجبر زولیخة
جیدال محمد

بلمصطفاوي میلود
فرون محمد عبد الكریم

زناخري ابراھیم
حرازي أحمد

عقاب علي
دحاس علي

احسن حوبان
بلغات عبد النور

أسامة زامي
رضوان رجاج

عبد المجید بن یحي
سعید صالح الدین
وناس عبد القادر

یحي طیبوني
حمزة وبوب
بوقارة حلیمة

نصر الدین حرازي
وھیبة بكة

محمد سخري
فھیمة سعدي

بن مھدیة فارس
بن عائشة بن ھنور
عبد القادر لخضر

بوشاشیة كمال
عباس عبد الرزاق

صالح الدین طرسي
بلعروسي جمال

ملبوس لیلى
بالل حرازي
أحمد ھناوي
عامر عالل

بن بایرة وھیبة
مسعودي یاسر
بوجمعة خالد
سعدي محمد

بوشامة غازي محمد
حرازي زواوي

علي عیسى
سفیان كروش

نایت محمود سماعیل
رجاج رضوان
بورزامة علي
بركي فیصل

مواد غذائیة عامة اوالد یعیش

حي 402 م المحل الثالث یحمل رقم 03 اوالد یعیش

حي 400 م ع 30 رقم 03 اوالد یعیش

حي 428 مسكن ع 02 رقم 04 اوالد یعیش

حي 360 مسكن ع 22 رقم 45 اوالد یعیش

حي 360 مسكن ع 23 رقم 46 اوالد یعیش

حي 402 مسكن اوالد یعیش

حي 1240 م ع 82 رقم 41 الطابق االرضي اوالد یعیش

حي 1652 م ع 29 رقم 06 س اوالد یعیش

حي البرتقال رقم 32 اوالد یعیش

164مسكن عمارة رقم 9 الطابق األرضي اوالد یعیش

حي بن عمور رقم 19 اوالد یعیش

حي اول ماي رقم 31 اوالد یعیش

حي 164 مسكن عمارة 22 رقم 88  اوالد یعیش
حي 488 م ع 02 رقم 09 الطابق االرضي اوالد یعیش

شارع 17 سبتمبر اوالد یعیش

حي 402 مسكن ع 1 رقم 05 اوالد یعیش

حي 360 مسكن المنطقة الحضریة الجدیدة اوالد یعیش
المنطقة السكنیة الجدیدة رقم 03 اوالد یعیش

شمال التعاونیة العقاریة كونكورد حي 100 مسكن تساھمي عمارة

حي بن عمور شارع أ د اوالد یعیش
تعاونیة المستقبل تجزئة رقم 09 حي اول ماي البلیدة

حي اول ماي اوالد یعیش

حي 200 مسكن عمارة أ اوالد یعیش
حي بن یوسف بن خدة محل س 9 اوالد یعیش

شارع وخام احمد رقم 48 اوالد یعیش

حي بن عمور ممر 4 رقم 2 اوالد یعیش

مركز اوالد یعیش بروكسیمات مركز الثقافي

دوار اوالد یعیش طریق س رقم 28 اوالد یعیش

حي 400 مسكن رقم 01 على حافة الطریق الوطني رقم 29 اوالد یعیش

حي البرتقال 402 مسكن رقم 01 اوالد یعیش

حي 1240 مسكن عمارة 68 رقم 03 اوالد یعیش
حي االمیر اوالد یعیش

حي 488 مسكن عمارة 21 اوالد یعیش

طریق المقبرة  اوالد یعیش
حي 130 مسكن ع 25 رقم 10 اوالد یعیش

حي 164 مسكن عمارة 16 الطابق األرضي اوالد یعیش

المدخل الشمالي الشرقي حي اول ماي اوالد یعیش

شارع 17 سبتمبر رقم 55 اوالد یعیش

48حي االمیر عبد القادر عمارة 83 اوالد یعیش

النطقة السكنیة الجدیدة على بعد 420 م اوالد یعیش

حي اول ماي رقم 11 اوالد یعیش

حي 1652 بن یوسف بن خدة ع 20 اوالد یعیش

حي 1240 مسكن عمارة 82 رقم 41 اوالد یعیش

حي 140 م 06 ع 07 اوالد یعیش

حي 360 مسكن عمارة 23 رقم 46 اوالد یعیش

حي الجدید رقم 74 اوالد یعیش

حي 1064 مسكن اوالد یعیش

33حي التوارس اوالد یعیش

حي حرازة محل أ الطابق األرضي اوالد یعیش

حي بن عمور رقم 21 اوالد یعیش

حي الملیاني رقم 34 اوالد یعیش

07طریق الصومعة اوالد یعیش

حي 63/1100 112 مسكن رقم 02 اوالد یعیش

شارع الشھداء رقم 12 اوالد یعیش

شارع م رقم 25 اوالد یعیش

عمارة 4 رقم 13 اوالد یعیش

حي الملیاني أوالد یعیش
حي بن عمور نھج أ رقم 37 اوالد یعیش

حي 400 م ع 30 رقم 25 اوالد یعیش



شھبوني سلیم
نایت حمود زوبیر

سالم نور الدین
خمیسي فیصل

حبیطوش ابراھیم
عبد المنصف جیاللي

محمد دربال
امحمد مومو
مراد حسیب

العمراوي  احمد
قلدوسي محمد
بوجمعي محمد

مزاري عبد الصمد نزیھة
حاجي توفیق
زیدان مروان
محمد  سفق

مقتونیف زوبیر
فاطمة فریدي

إلیاس كرموس
بوزورین رضا

بوزورین زوبیر
قریتلي أنیسة
بن توتة خالد

قادوسي رضوان
تشیشة المیة
مالل أحمد

الفقاوي خالد
تعزونت عبد الرزاق

موالي محمد عبد الوھاب
سالم محمد
سالم محمد

سوكالي رؤوف
كرغلي خالد

بوسھلة یوسف
معمري احمد

بورویلة سید أحمد
عبد المجید العیشي

الفرطاس بشیر
حلیم رتیبي

بیبة حلیم
تفاحي امحمد سلیم
حمزاوي سید علي
سید علي سوكالي

ایمن حرازي

سبع فاطمة الزھراء
حاسي مروان

قصابة

مواد غذائیة عامة

اوالد یعیش

حي االمیر عبد القادر 1240 ع 82 رقم 38 اوالد یعیش

حي سلیمان شعشوع رقم 04 اوالد یعیش
شارع 17 سبتمبر 1956 اوالد یعیش

حي النصر ع 20 رقم 05 اوالد یعیش
حي بن عمور مقطع 6 رقم 54 و8 اوالد یعیش

02حي مسكن 158 عمارة 16 اوالد یعیش

02شارع أ اوالد یعیش

دلماس اوالد یعیش

شارع أ س رقم 29 اوالد یعیش

25شارع م اوالد یعیش 

طریق بن عاشور رقم 10 محل رقم 01 حي توارس اوالد یعیش

شارع الوئام أحمد رقم 06 اوالد یعیش

حي األمیر عبد القادر عمارة 45 اوالد یعیش

الطریق الرئیسي المؤدي الى وسط اوالد یعیش الطابق األرضي

حي 164 مسكن ع 22 رقم 88 اوالد یعیش
شارع زغواني عبد القادر اوالد یعیش

حي العیشي 04 د اوالد یعیش
حي العیشیرقم  173  اوالد یعیش

نھج ب رقم 13 س أوالد یعیش 

حي 1652 عدل ع 16 د قطعة 03 اوالد یعیش

حي 164 مسكن عمارة 02  الطابق االرضي اوالد یعیش

شارع 17 سبتمبر 1956 اوالد یعیش

حي التوارس رقم 04 اوالد یعیش
حي التوارس مقابل حي 360 مسكن اوالد یعیش

حي التوارس اوالد یعیش

حي بن عمور مقطع رقم 17 اوالد یعیش

شارع أوجیر ع رقم 04 اوالد یعیش

شارع ھادق محمد رقم 33 اوالد یعیش

62حي سلیمان شعشوع اوالد یعیش
حي 1240 مسكن عمارة 69 رقم 11 اوالد یعیش

مغازة

شارع أ رقم 10 اوالد یعیش
شارع أ رقم 10 محل د اوالد یعیش

شارع A رقم 17 اوالد یعیش

شارع محمد ھادف رقم 24 اوالد یعیش

حي 112 عمارة رقم 03 اوالد یعیش

شارع وخام اوالد یعیش
حي عدل حي 1652 م ع 08 رقم س3 الطابق االرضي اوالد یعیش

شارع أحمد وئام رقم 44 اوالد یعیش

نھج أ رقم 10 اوالد یعیش

حي 1652 مسكن ع 27 رقم 19 اوالد یعیش

حي توارس  اوالد یعیش

حي 1652 م ع 09 رقم 09 س اوالد یعیش

حي 488 مسكن رقم 03 محل ب  اوالد یعیش

مركز اوالد یعیش نھج س رقم 25 اوالد یعیش

شارع أ رقم 10 محل أ اوالد یعیش

حي 206 مسكن عمارة 20 رقم 05 اوالد یعیش





                                                                                                                                 الجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الـدیـمقراطیـة الشـعبـیـة
    وزارة التجارة                   

  مدیریة التجارة لوالیة البلیدة

االسم واللقب أو  التسمیة طبیعة النشاط البلدیة
              العنــــــــــــــوان                   اإلجتماعیة

شارع مناد دمیش رقم 14 بني مرادوھیبة بن جبة

شارع االخوة حضري رقم 14 خزرونةیاسین بوعلواتة

شارع أول نوفمبر محل رقم 2 بني مرادخدیر بن دحمان

المنطقة الحضریة الجدیدة دیار البحري رقم 198 بني مراد تیمیموني عبد هللا
المنطقة الحضریة الجدیدة دیار البحري تجزئة 200 قطعة رقم 02بورقعة كمال

مجموعة ملكیة 37 قسم 12 قویدر سریر بني مرادایت غربي مراد

بني مرادبوزرتیني عبد الرحمان

تجزئة دیار البحري تعاونیة محمل رقم 3 بني مرادش ذ م م ماریاني

نھج رقم 16 بني مرادحكیم مصطفى

شارع اول نوفمبر بني مراد رقم 30ولید رزیش
شارع االخوة حضري 01 خزرونة بني مرادنجم الدین الفرطاس

بني مرادمفتاح أحمد
الطریق الوطني الجزائر وھران بني مرادعلیوات عبد الرحیم

نھج 37 قسم 12 قویدر سریر رقم 04 بني مرادلطفي محرزي
خزرونة حي اإلخوة حضري رقم 18 رمز س بني مرادسید علي بن توتة
03السوق البلدي بني مرادحجوج عبد النور

شارع اول نوفمبر بني مرادالوناس خلوف

السوق البلدي بني مرادزیاني مرزاق

حي االخوة الحضري رقم 53 خزرونةالھاشمي موسى مروان

شارع صحراوي مصطفى رقم 02 بني مرادقرومي شوقي

حي 720 مسكن عمارة رقم 119 بني مرادرزق رشید

حي 720 مسكن عمارة 03 الطابق االرضي 09 بني مرادبوسطة األخضر

حي 720 مسكن عمارة 14 بني مرادبوربیعة محمد

حي 720 مسكن عمارة 21 رقم 80 بني مرادمحمد عیاش

على الطریق الوطني الجزائر وھران شارع اول نوفمبر بني مرادعلیوات عبد الرحیم

حي 720 مسكن عمارة 32 رقم 16 الطابق االرضي بني مرادبوتزرت فتیحة

حي اإلسالمي رقم 07 بني مرادبن علي خوجة سید علي

حي 720 مسكن عمارة 19 رقم 07 بني مراداسماعیل مھدي

الحي اإلسالمي محل رقم 05 البلیدةحمزة نجار

شارع اول نوفمبر بني مرادسید علي سعید
البلیدةبراوني مراد علي

المنطقة الحضریة الجدیدة دیار البحري بني مرادطاھر عبادي

44شارع اول نوفمبرحمیسي عبد القادر
المنطقة الحضریة الجدیدة بني مرادرمضان بن رخمة

حي االسالمي رقم 44 بني مرادحاج هللا یاسین

دیار البحري بني مرادقاسمي زھیر
حي بایلة رقم 18 شارع مناد دمیش رقم 02 خزرونةسعاد سعیدان

19شارع اإلخوة حضري خزرونة بني مرادعلیوات رضوان
شارع اإلخوة حضري خزرونة محل رقم 05 بني مرادیاسین فلیقتي

حي خزرونة رقم 01 الططابق األرضي بني مرادخیر الدین حجیلة
حي بایلة رقم 03 خزرونةكمال حمدي

شارع اإلخوة حضري رقم 12 خزرونةسعیدان أسامة
حي 720 مسكن عمارة 04 رقم 12 بني مرادبوكرید كمال

26طریق الرابط بین بني تامو وبني مرادحزي أبو بكر
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مخبزة

بني مراد

قصابة

خضر وفواكھ

مغازة

مواد غذائیة عامة



الحي الجدید عمارة أ رقم 04 بني مراد البلیدةمانیة بنینة
المنطقة الحضریة الجدیدة دیار البحري تجزئة 200 قطعة سلیمان بشیر شریف

رقم 15 بني مراد حي 720 مسكن عمارة 19 رقم 72 بني مرادمحمد فاتح مزروة
حي 720 مسكن رقم 07 عمارة 03 بني مرادطیب بشیر شریف

حي 145 مسكن عمارة س رقم 10 بني مرادساحل سفیان
حي 720 مسكن عمارة 13 محل رقم 47 بني مرادمحمد عزرور

حي دیار البحري بني مراد البلیدةكایبي رشید
مجموعة ملكیة 37 قسم 12 قویدر سریر محل رقم 03 بني فوزري مرابط عیاش

مراد حي 720 مسكن عمارة 27 رقم 95 الطابق األرضي بني دنان رفیق
مراد حي 720 مسكن عمارة 39 رقم 188 بني مرادحمزة بن مالح

رقم 35 شارع سریر قویدر بني مرادصاروطي سعاد
تجزئة دیار البحري مجموعة ملكیة رقم 42 قسم 27 بني مرادمعدون یاسین

الصندوق البلدي رقم 04 بني مرادبوعیشاوي رمضان

المنطقة الحضریة الجدیدة دیار البحري رقم 05 بني مرادبشیر تفات
حي 720 مسكن ع رقم 37 بني مرادجمال بلعیادي

حي 720 مسكن ع 36 رقم 5 بني مرادخالد سعید

طریق وادي العالیق رقم 03 بني مرادمحمد بن عامر
الطریق الوطني رقم 09 بني مرادسیاس احمد

شارع اول نوفمبرفوزي خضار
الحي االسالمي رقم 04 بني مرادمراد بن عامر
بني مرادفاتح بن عامر

شارع مصطفى جالل رقم 02 بني مرادكرارسي محمد
شارع محمد لزرق رقم 05 بني مرادحلیمة دریوش

دیار البحري رقم 11 بني مرادبالل كشیدي
خزرونة حي اإلخوة حضري بني مرادروابح فؤاد

شارع اإلخوة حضري خزرونة بني مرادرمول عبد الحكیم
03شارع بایلة خزرونة بني مرادالعوفي یاسین

طریق وادي العالیق بني مرادحصیدات خیاطي
طریق وادي العالیق رقم 11 بني مرادداود قورین

شارع اإلخوة حضري خزرونة محل رقم 05 بني مرادفلیقي یاسین
التعاونیة العقاریة االمال رقم 14 خزرونةمزازة ولید

التعاونیة العقاریة االمال عمارة س رقم 146 خزرونةعبد هللا لطفي
حي 500 مسكن خزرونةزحاف عزیز

حي خزرونة بني مرادعبد الرحمان جیاللي
شارع اإلخوة حضري رقم 18 خزرونةبن توتة سید علي

حي 720 مسكن عمارة 19 رقم 72 بني مرادفاروق قاسمي
حي 720 مسكن عمارة 04 رقم 13 بني مرادسلیمان أحمد امین

تجزئة النصر رقم 19 بني مرادبن توتة محمد أسالم
مجموعة ملكیة 37 قسم 12 قویدر سریر محل رقم 04 بني مرادلطفي حمزي
رقم 02 شارع مصطفى صحراوي بني مرادمفتاح أحمد

بني مراد

مواد غذائیة عامة

قصابة













                                                                                                                                 الجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الـدیـمقراطیـة الشـعبـیـة

    وزارة التجارة                   
  مدیریة التجارة لوالیة البلیدة

              العنــــــــــــــوان                   االسم واللقب أو  التسمیة اإلجتماعیةطبیعة النشاط البلدیة
طیان سمیر

بسعیدي الربیع
محجوبي قدور

أحمد قویدر
فقیر الھادي

الحفیظ بومعوط
بن علجیة عادل

حافي راسو توفیق
فقیري حكیم

معوش عبد الرزاق
بشیر احمد
زدام بلقاسم

بن سعیدي خلیفة
زدام نبیل
زدام حلیم

صابور بن عیسى
بوغراب بن یوسف

دزیري فاروق
المیلود قرشي

عبد الرزاق حوریة
زرقاوي محمد

طاھرتینقالي
لمین عبد النور

رتاب محمود
عبد القادر ماصیف

فتیحة صیفي
رحماني اسماعیل

طوبال ابراھیم
عبابسة محمد
خضاوي بالل
الھادي یونس

بسعیدي مصطفى
حازوني حسن

زرقاوي بن یوسف
مروان طاھر
زكاري محمد
موالي كریم

محمد زرقاوي
سطاح عبد القادر

سمیر حفناوي
مولود نوفل

شوشاوي سھام
وسیلة سعیداني

صراح بن یونس
عبة عبد القادر

طیاب عبد الرزاق
زبایري محمد

قناوي بالل
سلیماني محمد

رباحي عبد القادر
بن زاد بالل

یونس خلفاوي
حاید حمو

بن عیسى عبد الحكیم
أحمد خالد محمد

لوناس محمود
حفناوي ھشام
ماحي فیصل

بسعیدي مصطفى
سفیان شایب

شارع اإلخوة زدري رقم 58 بني تامو 
شارع جلولي العربي الزاویة

شارع سعیداني امحمد الزاویة بني تامو

شارع زیوان محمد محل رقم 01 بني تامو

شارع عباسي یوسف رقم 10 الزاویة بني تامو

شارع االخوة زدري بني تامو
تعاونیة نصر هللا بني تامو

شارع الشھداء الخمس محل رقم 01 بني تامو
شارع عباسي یوسف الزاویة بني تامو

شارع اإلخوة عامة

شارع زدري امحمد بني تامو

شارع اإلخوة لعرج بني تامو
الحي الجدید الزاویة بني تامو
شارع اإلخوة زدري بني تامو
شارع اإلخوة زدري بني تامو
شارع دیبوش رابح بني تامو

مواد غذائیة عامة

شارع عباسي یوسف الزاویة بني تامو

شارع سعیداني امحمد الزاویة بني تامو

شارع دیبوش رابح بني تامو

حي نصر هللا بني تامو

شارع زیوان محمد بني تامو
شارع دیبوش رابح بني تامو

رقم 57 شارع دیبوش رابح بني تامو

شارع دیبوش رابح بني تامو

شارع اول نوفمبر الزاویة بني تامو

حي 300 مسكن عمارة 30 رقم 63 بني تامو

مجموعة ملكیة 780 قسم 07 رثم 01 بني تامو

شارع طوبال العربي بني تامو

شارع دیبوش رابح مجمةعة ملكیة 57 قسم 03 بني تامو
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مخبزة

شارع االخوة زوري بني تامو
شارع فحاص محمد الزاویة بني تامو

حي نصر هللا  بني تامو

03شارع دزیري محمد بني تامو

شارع بورقعة علي بني تامو
شارع عباسي یوسف الزاویة بني تامو

الحي الجدید الزاوي بني تامو

شارع االخوة زدري بني تامو

شارع مداح محمد الزاویة بني تامو

شارع زیوان محمد بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو 

شارع عمورة علي بني تامو
شارع عمورة علي بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

خضر وفواكھ

شارع الشھداء الخمس رقم 158 بني تامو

شارع الشھداء الخمس بني تامو

شارع تزانوني الزاویة
شارع دوید محمد مجموعة ملكیة 11 قسم 06 بني تامو

شارع جلولي العربي الحصة رقم 05 ملكیة رقم 342
شارع دیبوش رابح بني تامو

حي 300 مسكن عمارة 30 رقم 05 بني تامو

شارع فحاص محمد الحي الجدید الزاویة بني تامو

بني تامو

الحي الجدید الزاویة محل رقم 02 بني تامو

شارع قیوسة رابح بني تامو
شارع اإلخوة زدري  بلدیة بني تامو

شارع زیوان محمد بني تامو
شارع زیوان محمد بني تامو

شارع دزیري محمد الزاویة بني تامو

شارع بلقاسم الوزري اإلخوة جنادي البلیدة

شارع اإلخوة زادري بلدیة بني تامو

الحي الجدید الزاویة بني تامو



حمزة سبیحي
خالد رواط
بالل طیبي

عیدات فاتح
برداي جلول
اوكیل عمر

بوسبولى ھشام
بوغراب بن یونس

لواني فتیحة
أحمد خالد محمد

سبتي حسان
لونیس محمود
شوشاوي سھام
فرقاني زوبیدة
عمر بن خطار

شكیب قشوط
عوامر عبد القادر
بن خطار یوسف

محجوبي قدور
بن قویدر أحمد

بوخالفة نوردین بناي
بوزار لقوارس قویدر

شاوشي علي
طایبي بالل

عبد المجید میرود الباي عیسى
فتیحة دریسي

زدري بالل
میرود خالد
طیان محمد

شایب سفیان
النعیمي الباھي

بلبیض نادیة
حاتم أحمد

تشانتشان یوسف
لوراني فتیحة

قویدر لقواس بوزار
حلو رشید

عدلي الحاج
عبد السالم أحمد

حمیان یاسین
قاید عیسى

جیدل عبد هللا
شارة  عماد

شارة عبد النور
طاھر محمد

حسیب حسان
كلوش محمد امین

سفیان محمد
تیزار كمال

زروق محمد مولود
منار أحمد

تیزار  زوبیر
بیر علي

بلكاس زوھیرمقاھي
زدري نبیل
طیان محمد
قیوسة جمال

مطحنة  سیدي مجبرمطاحن

شارع دوید محمد بني تامو
شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع درید محمد بني تامو
الملعب البلدي بني تامو

حي الجدید الزاویة بني تامو

ملبنة بني تامو

ملبنة بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو
شارع اإلخوة زدري بني تامو
شارع اإلخوة زدري بني تامو

07شارع بوعیاد الزاویة بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري
شارع فحاص محمد الحي الجدید الزاویة بني تامو

منداح محمد الزاویة بني تامو

شارع دوید محمد رقم 26 مركز بني تامو م م رقم 70
شارع  الشھداء الخمس بني تامو

شارع الشھداء الخمس بني تامو

شارع منداح محمد مركز الزاویة بني تامو
63شارع عمورة علي بني تامو

شارع الشھداء الخمس بني تامو

ملبنة بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو
شارع اإلخوة زدري بني تامو

قصابة

شارع اإلخوة زدري بني تامو

مغازة

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاویة بني تامو
شارع االخوة زدري بني تامو

شارع الشھداء الخمس بني تامو

شارعملبن بني تامو 

شارع اول نوفمبر الزاویة بني تامو

موزعین الحلیب

موزعین الحلیب

شارع االخوة زدري بني تامو
حي أول نوفمبر محل رقم 01 الزاویة

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع فحاص محمد الزاویة بني تامو

شارع زیغود یوسف الزاویة بني تامو

شارعزیوان محمد بني تامو

حي 418 مسكن ع 30 رقم 63 بني تامو

حي 418 مسكن بني تامو

شارع فحاص محمد الزاویة بني تامو
تجزئة نصر هللا بني تامو

شارع االخوة زدري بني تامو

بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري بني تامو

مواد غذائیة عامة

الحي الجدید الزاویة بني تامو
الحي الجدید الزاویة بني تامو

شارع زیوان محمد بني تامو
شارع قیوسة رابح بني تامو

الحي الجدید الزاویة بني تامو

شارع تعاونیة نصر هللا بني تامو
شارع قیوسة رابح بني تامو

شارع عمورة علي بلدیة بني تامو



                                                                                                                                 الجـمـھـوریـة الجـزائـریـة الـدیـمقراطیـة الشـعبـیـة

    وزارة التجارة                   
  مدیریة التجارة لوالیة البلیدة

االسم و اللقب أو التسمیة طبیعة النشاطالبلدیة
اإلجتماعیة

العنوان
حي االخوة تسقادیرت رقم 03 بوعرفةلمین حوبان

نھج وكریف بوعرفةسید أحمد مزیان
حي دریوش بوعرفةموساوي جمیلة

الطریق الرئیسي رقم 23 بوعرفةلمین شریفي
حي دریوش الحي التطوري رقم 14 بوعرفةقبقوبة مسعودة
الحي التطوري حي دریوش محل رقم 75 بوعرفةحروثة  شعیب
حي دھان  رقم 16 بوعرفةاحمد بوغداوي

حي دریوش رقم 07 الطابق األرضي بوعرفةالعدلي محمد
الطریق الرئیسي رقم 23 بوعرفةبوعالم شریفي
شارع اإلخوة تسقادیرت بوعرفةبلقاسم بورعدة
مقطع أ ك رقم 20 بوعرفةمحمد بورعدة

الطریق الرئیسي رقم 02 بوعرفةجھید حاج علي

حي دریوش رقم 87 بوعرفةعبد الرحمان دریوش

102 مسكن عمارة 09 رقم 07 الطابق األرضي حي بوضبیة عبد الرحمان
دریوش شارع الرئیسي قرب جسر بورومي بوعرفةعیشاوي أحمد

الطریق الرئیسي رقم 05 بوعرفةتنقالي أمین

حي دریوش رقم 01 بوعرفةسدار یعقوب أحمد

01 الطریق الرئیسي رقم 51 بوعرفةمنادي محفوظ

محي الدین محمود عبد 
القادر

الشارع الرئیسي رقم 40 بوعرفة

نھج االخوة تسقادیرت رقم 62 محل رقم 02 بوعرفةعبد القادر جالب

رقم 59 التراب لحمر بوعرفةیكرلف عبد العزیز

الطریق الرئیسي بوعرفةعلي بن صالح

حي دریوش رقم 08 الطابق األرضي بوعرفةرزیق شعبان

بوعرفةبالل طیلب

المربع البلدي رقم 25 بوعرفةبومدین عبد القادر

شارع اإلخوة تسقادیرت رقم 05 بوعرفةموسى سعدي

مقطع أ ج رقم 02 بوعرفةشریف تسقادیرت

حي دریوش بوعرفةزروال محمد

حي 320 مسكن عمارة 12 رقم 25 بوعرفةحمزة دحاص

الشارع الرئیسي بوعرفةبرضوان كریم

مقطع ا رقم 01 بوعرفةقندوري كمال

شارع اإلخوة تسقادیرت بوعرفةعیشاوي فاروق

طریق الرئیسي حي 300 مسكن ع 03 رقم 01 فالح جمال
بوعرفة حي دریوش رقم 36 ج بوعرفةزغزاغ عبد القادر

حي دریوش رقم 101 الطابق األرضي بوعرفةالباي عیسى أحمد

بوعرفةھشام امالو

حي االخوة تسقادیرت بوعرفةھیشري مصطفى

06شارع اإلخوة تسقادیرت بوعرفة وناس امحمد

01حي دریوش بوعرفةمسعودي نور الدین

290 سكن تساھمي ع10 حي دریوشمحمد فوزي عبد النبي

الطریق الرئیسي رقم 47 بوعرفةمریم محمد

دوار سیدي فضیل مقطع أ ج رقم 02 بوعرفةاسماعیل وناس
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خضر وفواكھ

مخبزة

بوعرفة

قصابة



نھج اإلخوة تسقادیرت رقم 62 محل رقم 04 بوعرفةمحمد مكركب ابران

شارع االخوة تسقادیرت بوعرفةبونجعاد سفیان

مقطع أ ك رقم 20 بوعرفةبورعدة محمد

حي دھان ریكسي رقم 16 بوعرفةبوغداوي احمد

حي دریوش الحي التطوري رقم 14 بوعرفةمسعود قیقوب

طریق الرئیسي بوعرفةسحیم كریمة

طریق الرئیسي رقم 23 بوعرفةبوعالم شریفي

حي االخوة تساقادیرت رقم 03 بوعرفةحوبان امین

حي دریوش رقم 58 بوعرفةدریوش شریف

الطریق الرئیسي االخوة تسقادیرت رقم 71 بوعرفةحمیدة محمد

حي دریوش رقم 02 بوعرفةالربدي بالل

حي 920 مسكن حي دریوش عمارة 14 رقم 56 طیب محمد
بوعرفة حي دریوش عمارة 14 رقم 56 الطابق األرضي علیوان كمال
بوعرفة حي دریوش 290 مسكن عمارة 13 الطابق األرضي توكي عامر
بوعرفة حي دریوش رقم 01 بوعرفةتومي قویدر

حي دریوش رقم 02 بوعرفةبوعجدیة محمد

حي دریوش رقم 07 الطابق األرضي بوعرفةالعدلي أحمد

حي دریوش رقم 62 بوعرفةقداح نعیم

شارع الرئیسي تراب لحمر رقم 07 بوعرفةعیشاوي مروان

رقم 43 حي تراب لحمر بوعرفةحاج علي أحمد

شارع اإلخوة تسقادیرت بوعرفةبوشكوك عاطف

حي دریوش رقم 63 بوعرفةالطریفي مباركة

حي 140 مسكن عمارة 01 رقم 04 بوعرفةصافر سمیر

حي 140 مسكن ع 05 رقم 22 الطابق االرضي محمد رمضان
بوعرفة حي دریوش رقم 01 بوعرفةمحي الدین أحمد

الطریق الرئیسي بوعرفةسعید جبارود

مقطع أ ن رقم 06 بوعرفةفرجوني یوسف

الطریق الرئیسي رقم 06 بوعرفةسعید میرود

31شارع تسقادیرت بوعرفةجلول محمد رضا

حي دریوش بوعرفةبن ناصر فیصل

شارع االخوة تسقادیرت بوعرفةمراد صالح

حي دریوشحمیدة بوعبد هللا

شارع أ ي رقم 03 بوعرفةحمید بوقزولة

حي RHB رقم 88 حي دریوش بوعرفةحمیدة طویل

حي دریوش رقم 87 بوعرفةعبد الغاني ربدي

حي 30 مسكن الطریق الرئیسي ع 02 رقم 05 عیسى بوعالم
بوعرفة حي بوعرفة دوار سیدي الفضیل مقطع أ ش رقم 02متیجي محمود

برج زیات بوعرفةكحال محمد

الشارع الرئیسي تراب لحمر رقم 07 بوعرفةمروان عیشاوي

رقم 52 تراب لحمر بوعرفةشریط محمد

الطریق الرئیسي بوعرفةعلي مسعود

رقم 02 التراب لحمر بوعرفةزھراوي مروان

الطریق الرئیسي محل رقم 04 بوعرفةسید علي محبوب

حي دریوش 290 مسكن ع 13 رقم 45 الطابق عالل امین
االرضي بوعرفة تراب لحمر بوعرفةباندو احسن

11حي دریوش بوعرفةحبة محمد

حي 140 مسكن ع 01 بوعرفة رقم 31 بوعرفةبن علي نذیر

قصابة

بوعرفة

مواد غذائیة عامة

مواد غذائیة عامة



حي دریوش 290 مسكن ع 12 رقم 38 بوعرفةبوھاق یزید

الطریق الرئیسي رقم 15 بوعرفةاحمد مسعودي وشان

حي 140مسكن عمارة 11 رقم 01 بوعرفةضمار سمیر

تراب لحمر بوعرفةاحسن باندومغازة
الشارع الرئیسي بوعرفة الباي الیاس

الشارع الرئیسي رقم 58 بوعرفةدیبوش عبد الكریم
حي اإلخوة تسقادیرت بوعرفةسعدي موسى

حي دریوش رقم 22 بوعرفةخلیفة فاطمة الزھراء
حي 290 مسكن حي دریوش عمارة 12 رقم 40 الطابق االرضي رحماني عمر

حي دریوش رقم 16 بوعرفةعمروسي عاشور
حي 24 فیفري ع د رقم 01 بوعرفةمختار بقالل

حي دریوش رقم 33 محل رقم 01 بوعرفةقداح ولید
حي 290 مسكن حي دریوش عمارة 13 رقم 48 ق أرضیة رقم 04مسعودي وشان أمین

حي دریوش رقم 09 بوعرفةمسعودي نبیل
حي دریوش مشروع 290 مسكن إجتماعي تساھمي برغوش عبد الرحمان

حصة رقم 09 ع
35 الطابق األرضي بوعرفة

بوعرفة

مقاھي

إطعام سریع
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