
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

البليدة:  دائرة

البليدة : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

نهج محمد بوضيافبن سالم زوية

حي سيدي موسى مارمانحميسي نوال

نهج كريتلي مختارقشي مونية

 سيدي عبد القادر01ط و بن زرقة هاجر

 مسكن حي دريوش78حي مطاي نسيمة

 نهج بن بولعيد41يونفا المية

حي االخوة مصطفىحميداني بهية

نهج كريتلي مختارصفار زيتون نسيمة

نهج عمارة يوسفقنعي هشام

ط  ر بوعرفةالزهراء/ جريدان ف
طريق زعبانة البليدةلميطة مصدق

 رامول البليدة23تجزئة بن مقدم رقم سالل حمزة

تجزئة بن مقدم  رامول البليدةالعربي كريم

حي الزيتون شارع يوسفي عبد القادربن فيسة عبد القادر

111شارع يوسفي عبد القادر رقم كوشي عمر

 لبليدة06حي التخطيط رقم بن تركية عبد الكريم

12شارع العقيد عميروش رقم بن عزلة سعيد

 شارع العقيد عميوش البليدة08ولد محمد محمود

 جوان البليدة17 شارع 50الحاج شريفي

سبتي مولود سيدي عبد القادربن شرشالي ابراهيم

شارع محمد بوضياف عارة د البليدةوقبالة مخبزة م ش و ذ م مب

حي تشرين زعبانةعزون عبد القادر

بن بولعيد البليدةقنون جمال

بن عاشور البليدةبودربالة عبد القادر

حي االخوة مصطفى نهج بن عاشورمحمد سياري

شارع يوسفي عبد القادرمحمد ريا رحماني

 زعبانة البليدة26ط و علي بعوش

حي عبد المومن البليدةبن طهراوي رياض

(سيدي عبد القادر)الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بوالعيد بن قرميط رياض

شارع زرارقة موسى البليدةنايت حمود عميروش

نهج يوسفي عبد القادر البليدةمحند طيب ولد محمد

 نهج مكركب بن يوسف75دريوش عبد النور

61شارع يوسفي عبد القادر رقم محمد رياض رحماني

 البليدة09حي عيبودي رقم سعيد قبلي

 شارع كريتلي مختار البليدة11رجام محمد

 ط ا08نهج بن بولعيد رقم بن سعدة حسين

 نهج بن بولعبد27صيماد امين

 نهج بن بولعبد27علي عبد الصمد محمد الستار

 شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة16تشيتشح شريف

 شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة28بوزيد سماعين

 شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة65رضا الديب

 البليدة16نهج نور الدين دملوجي رقم محمد فروخي

 شارع تكارلي عبد الرزاق البليدة10يونس حميدان

شارع مكركب بن يوسفسكرة محمد عبد الرؤوف

حي احمد شاعو عمارة س الطابق االرضي البليدةقويدر يخلف

 شارع يوسفي عبد القادر139مكركب ايران رابح

شارع يوسفي عبد القادر البليدةخلفاوي الطيب

شارع يوسفي عبد القادر البليدةنلبهية بوقلوش

شارع يوسفي عبد القادر البليدةاسماعيل عزاز

شارع يوسفي عبد القادر البليدةعبد المجيد بلقاسم

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

طبيعة 

النشاط 

مخبزة

تاريخ المداومة العنوان البلدية

صيدلية

 خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

بقالة



شارع يوسفي عبد القادر البليدةقشوط عبد الغني

حي بونعامة الجيالليرابح فصري

 بليدة02سيدي عبد القادر رقم تالب عبد هللا

حي الموز عمارة س البليدةبايد عبد الحميد

  البليدة07 مسكن 600حي نفليز كريم

نهج يوسفي عبد القادر البليدةلياس دحمان

نهج يوسفي عبد القادر البليدةرداوي محمد

نهج يوسفي عبد القادر البليدة62  فريد هادف

نهج يوسفي عبد القادر البليدةسوماتي علي

 البليدة06شارع والي محمد رقم قورمي محمد

 البليدة33شارع والي محمد رقم شيكر محمد

شارع والي محمد  البليدةمناع وهيبة

 شارع زرارقة موسى33بوغاللي رشيد

 البليدة02 فيفري عمارة أ رقم 24حي حمداد حمزة

103 حي البرتقال ع ا رقم 03بن شعبان عبد الكريم

 البليدة61نهج بن باديس رقم صحراوي عيسى

 البليدة64نهج بن باديس رقم حوبان محمد

 البليدة03زاوية سيدي عبد الكبير رقم بوزورين نصيرة

زاوية سيدي عبد الكبير البليدةلكحل عبد اللطيف

سيدي يعقوب البليدةبوسعدية حدة

61شارع احمد مغري رقم طابق سفيان

31شارع احمد مغري رقم بوجسون يمينة

 البيدة26حي الرمل رقم فقيري فوزي

 شارع بن باديس البليدة68الحطاح حفيظة

حي الموز عمارة ق البليدةرفيق صديقي

  البليدة02حي مولود رقمسحنون حريد

شارع شريف شالبي البليدةبن شرشالي طيب

شارع شريف شالبي البليدةالعيشي احمد

 شارع بن شوبان البليدة20وكريف محمد

 شارع فلسطين04رقم حاج عمر عمر

 شارع فلسطين البليدة17طيب عبد الشفيق بن دالي

 شارع فلسطين البليدة02عمراوي محمد شكيب

 شارع فلسطين البليدة38حبيب العربي

 شارع فلسطين البليدة38بن قدوراحسان

 شارع فلسطين البليدةحسين بومعيزة

 شارع فلسطين البليدة21سيدي يخلف سمير

 شارع فلسطين09تعاوينية عقارية البرتقال رقم قارة احمد ياسين

 البليدة01شارع بن باديس مقطع ب رقم بولغبار محمد

بن عاشور البليدةقداح عبد القادر

بن عاشور البليدةلكحل عائشة

شارع يوسفي عبد القادروخام عمار

تجزئة النخيل لبليدةعبد الرحمان قاسمي

زاوية سيدي عبد القادربومعيزة عبد القادر

 البليدة02طريق يوسفي عبد القادر رقم عبد القادر فقير

شارع شريف شالبي البليدةجالطو سفيان

 شارع شريف شالبي البليدة31بن لكحل علي

البليدة - P مسكن عمارة 180 حي 06اوكيل زهير

براكني05شارع قاسم محمد محمد امين مهدي

 فيفري زعبانة24حي سيكر عبد القادر

05حي الموز ع ه رقية صديقي

03شارع والي محمد ليسري وليد

ت عيبودي طريق وادي العاليقطارق وناس

 ساحة زعبانة بليدة12سعوديك ناصر

 مركز زعبانة الطريق الوالئي143عيد عبد الغني

 نهج عمارة يوسف البليدة35عفرزني بن يوسف

بن بولعيد البليدةمصطفى بوهضمة

01 رقم 05 مسكن عمارة 1100حي بوسهيلة محمد

33 رقم 30 مسكن ع 400حي معوش عبد الحميد

حي بن بولعيد نهج محمد بوضيافبشير نخاري

حي بن بولعيد نهج محمد بوضيافمولوة سمير

حي بن مقمدم الرامول البليدةسوداني ربيع

 البليدة22 مسكن عمارة 100 حي 58سعيدي محمد
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 البليدة31شارع بن باديس رقم علي عيشاوي

 طريق الحطاطبة زعبانة20بن دالي نبيلة

 البليدة01شارع محمد بوضياف رقم عيشاوي محمد

 البليدة17مركز بن بولعيد شارع س رقم خماش طه

 شارع كريتلي مختار البليدة29نومة مرزاق

 نهج يوسفي عبد القادر البليدة05رابح رمضان

 نهج بن بولعبد19بوزويجة حفيظة

 حي بن دهيب زعبانة البليدة02فغول أحمد

 البليدة299حي بن مقدم رقم بن جابو حمزة

طريق سيدي عبد القادر حي مولود البليدةشومان رضا

تجزئة محمد بن مقدم محل ب البليدةقصيور حسان

 البليدة17 رقم 03 مسكن عمارة 200حي المشتلة سالم بزاهية

 البليدة170حي المشتلة رقم فضيل منصور وحشية

 حي بونعامة الجياللي البليدة06مزهر نور الدين

 جوان البليدة17 شارع 54رقم كريكش ياسين

 البليدة62 جوان رقم 17شارع طراشي مراد

 البليدة12شارع عمارة بن يوسف رقم سيد علي دحاس

 البليدة05 محل رقم 03 تجزئة عبد المؤمن 01رابحي خديجة

 الطايف األرضي البليدة05حي بن بوالعيد عمارة ي رقم احمد مسعودي

 البليدة25 رقم 09 مسكن عمارة 100حي طيب سليمان محمد

البليدة- ملتقى طرق زعبانة غلى بن بو العيد وطريق القليعة دباغ عبد الرحيم

البليدة – 75شارع مكركب بن يوسف رقم نسيمة أوالي

 البليدة01شارع مكركب الطيب الطابق االرضي عمارة مختار روماني

البليدة – 75شارع مكركب بن يوسف رقم  دريوش فريد

البليدة – 09 مسكن براكني رقم 540حي حسام الدين رؤوف منصوري

 البليدة208تعاونية نسرين على الجهة الشمالية للطريق الوالئي رقم مزوني عبد القادر

 شارع زرارقة موسى33بوغاللي رشيد

 شارع والي محمد البليدة10رقم تيكاري مصطفى

 زاوية تاللي شارع زرارقة موسى23بلباهي معمر

 شارع زرارقة موسىبالل حاج هللا هجالة

 البليدة04شارع العيشي عبد هللا رقم فضيلة قدرة

 جوان  البليدة17شارع بلعيد سالمي

 زعبانة04 مسكن محل 45ت نعيمي دومة مريم

سيدي الكبير البليدة Néstlé waterمحطة مياه

 ماي سوق الفالحLE GRANDE TOP SHOP13متجر ضخم

moulaم ص بن بولعيد

م ص بن بولعيدش ع ا حبوب الوسط

 البليدة18شارع مكركب بن يوسف بوجالل سفيان

 البليدة51حي مولود رقم سداوي بالل

حي مقدم البليدةولد محمد محمود

 شارع محمد بوضياف البليدة30زروالي يحي

 البليدة27 رقم 1بن بولعيد عمارة محمد اوشارشي

طريق المطار زعبانة البليدةمحمد لكحل

طريق وادي العاليقعنبة كمال

 البليدة01شارع محمد بوضياف رقم سمشة بالل

 البليدة46حي مولود شومان محمد

شارع يوسفي عبد القادر البليدةلطرش سعاد

براكني05شارع قاسم محمد رابح مهدي

22حي بونعامة الجياللي حورية رمضاني

23شارع العربي التبسي شاعو علي

 مسكن براكني عمارة أ180حي الهادي بوشالغم

 زعبانة106ط و حاج سيد علي جياللي

طريق الحكاكبةعامر عبد الحفيظ

 البليدة04حي زعبانة رقم حنان بورنان

حي زعبانة رقم  البليدةبوقصبة الطاهر

 نهج مركب بن يوسف عمارة أ59العربي اكرم

 نهج مركب بن يوسف58ساحر ناصر

03 نهج عمارة يوسف رقم 68عبد الرزاق روابح

 شارع يوسفي عبد القادر البليدة146قارة مصطفى

نهج يوسفي عبد القادر البليدةتوفيق بن عياشي

طريق زعبانة البليدةتسياش شانس محمد

حي النعيمي ط و زعبانةصادق شمس الدين

خضر وفواكه

اطعام سريع
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 زعبانة02حي بن ذهيب رقم عيادي محمد

حي بن بولعيد نهج محمد بوضيافنعيم بوكنوي

طريق المطار زعبانة البليدةالحجل احمد

شارع رمول عبد العزيز  البليدةيوسف بستاني

 زعبانة البليدة01ط و بن صالح عامر

122حي الزيتون عمارة س رقم خيثر نور الدين

شارع يوسفي عبد القادرعتيل احسن

 شارع مكركب بن يوسف20حنون نسير

 شارع مكركب بن يوسف66نصري بونخلة

 زعبانة البليدة01ط و لهاللي محمد

18حي بونعامة الجياللي شريف مسعودي

شارع رمول عبد العزيز  البليدةتشابي يوسف

نهج يوسفي عبد القادر البليدةبوشالغم بوعالم

نهج يوسفي عبد القادر البليدةجوابي اسماعيل

 طريق الشريعة16شارع بن باديس رقم فطاس حمزة

 شارع فلسطين البليدة38حبيب العربي

شارع يوسفي عبد القادرمحمد سديرة

ساحة العربي بن مهيديفلوس فطومة

05 رقم 1955 اوت 20شارع طبال رضا

حي عيبودي طريق وادي العاليقبوقصبة حليمة

طريق زعبانة البليدةعلواني اسماء

حي عيبودي طريق وادي العاليقنبيل بن قطيب

البليدة – 09رقم " م" جوان شارع 19حي موالحي مليكة

سوق الفالح زعبانةاحمد بوبزول

طريق وادي العاليقخداوي سيد علي

طريق وادي العاليقالعيد حداد

 شارع بن باديس البليدة طريق الشريعة16لحبيسة عبد العزيز

شارع مركركب بن يوسف البليدةبوقرة امين

شارع كريتلي مختار البليدةجمياة يحي مداح

 فيفري زعبانة24حي لواليش فافا

 شارع قاسم محمد محل ب البليدة02قطار جلول

 البليدة08شارع حي المضفي نهج أ رقم امال حميمد

 طريق وطني زعبانة16منصوري مراد

حي التخطيط  لبليدةزيتوني توحي عبد الوهاب

 البليدة01 فيفري عمارة أ رقم 24بلخير علي

 البليدة148شارع يوسفي عبد القادر رقم قاسمي رابح

البليدة – 09رقم " م" جوان شارع 19حي قاسمي محمد

 شارع الرامول عبد العزيز56المهري سيد علي

 شارع مكركب بن يوسف47بوزرتيني مولود

 البليدة49نهج مكركب بن يوسف رقم سحاب محمد امين

07شارع مكركب بن يوسف بن تريدي رشيد

 نهج يوسفي عبد القادر132عمور احمد

 البليدة20شارع علي بوزالي رقم سليمان براهيم

 نهج عمارة يوسف البليدة02حجاج رضوان

 نهج عمارة يوسف البليدة35حضارة بالل

 نهج يوسفي عبد القادر75محمد قارة

نهج محجوب بوعالم البليدةقويدري صليحة

 البليدة01حي عيبودي رقم زريري عبد هللا

حي الوئام بن بولعيدمهدي بومنجاص

البليدة– شارع مكركب بن يوسف عبد النبي زوبدة زوجة بوقنداقجي

زاوية مكركب بن يوسف وشارع الباي خالد البليدةشركة االسهم نفطال رميني اكلي

زاوية مكركب بن يوسف وشارع الباي خالد البليدةشركة االسهم نفطال

بجانب البريد المركزيطايل محمد

 نهج كريتلي محتار البليدة108طايل طيب

 البليدة88شارع كريتلي رقم حجو ارملة كوشي

شارع كريتلي مختار البليدةسطا سعيد مصطفى

البليدة–  شارع مكركب بن يوسف 01عمر نبيل علي

محطة 

خدمات

قصابة

مقاهي

خضر وفواكه
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

البليدة:  دائرة

بوعرفة:  بلديـة

البلدية

 بوعرفة01حي دريوش رقم بويزد يونسالصيادلة

 حي دريوش10 سكن تساهمي ع290حمزة دحاس

 بوعرفة87حي دريوش رقم بالل زروق

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةمحي الدين مختار

 بوعرفة25المربع البلدي رقم بومدين عبد القادر

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةتابني نور الدين

طريق الرئيسي بوعرفةمواسودي أحمد

طريق الرئيسي بوعرفةعبد القادر مقفوجي

 بوعرفة27مقطع رقم محي الدين محمود يخلف

 بوعرفة16حي دريوش رقم عمروسي عاشور

الشارع الرئيسي بوعرفةالباي الياس

 بوعرفة06 مسكن عمارة 140 مسكن حي 27مريم محمد

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةأمحمد وناس

 حي دريوش10 سكن تساهمي ع290محمد فوزي عبراني

 بوعرفة37حي دريوش رقم لكرش أسامة

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةبورعدة بلقاسم

 الطابق األرضي بوعرفة12حي دريوش رقم محمود بن زيان

 بوعرفة56طريق الرئيسي رقم الباي سفيان

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةشريفي بوعالم

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةحاج علي نبيل

 حي دريوش بوعرفة البليدة86بناء التطوري رقم بوشكوك محمد

 بوعرفة58حي دريوش رقم دريوش شريف

شارع عروسبويسي محمد

حي دريوش  بوعرفةمسعودي عبد النور

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةبوشكوك عاطف

 طريق الرئيسي بوعرفة30عيسى بوعالم

بوعرفة- حي دريوش محدوش محمد أمين

 حي دريوش بوعرفة البليدة103بناء التطوري رقم سارة عمراوي

بوعرفة- 31 رقم 01 ع 140حي نذير بن علي

بوعرفة- 22 رقم 01 ع 140حي محمد رمضان

بوعرفة- 11حي دريوش رقم حية محمد

 شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفة73زتون أمينة

شارع اإلخوة تسقاديرت بوعرفةمراد صالح

 بوعرفة44 رقم 12حي دريوش عمحمد مزواري

 حي دريوش بوعرفة88حي اراشبي رقم بوقزولة اسماعيل

 بوعرفة03شارع أ رقم بوقزولة حميد

بوعرفة

مداومة يومي 

عيد األضحى و 

األيام التي تليه

خضر وفواكه

مقاهي

قصابة

المخابز

مواد غذائية عامة

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

طبيعة النشاط 

التجاري المعني

اإلسم واللقب أو

التسمية االجتماعية
تاريخ المداومةالعنوان



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

أوالد يعيش:  دائرة

أوالد يعيش : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

 مسكن اوالد يعيش360حي شايب ياسين

 مسكن132حي قلي معمر

15طريق الشهداء ر مولود عبد هللا

 أوالد يعيش01حي أول ماي رقم فوزي مرزوق

 الطابق األرضي03تعاونية بن بو العيد عمارة غليب عبد الكريم

 حي التوارس اوالد يعيش01مخبزة اإلخوة بوشريط

 مسكن اوالد يعيش402حي مغاري عزيز

 اوالد يعيش31شارع س رقم رضا عباطلية

 اوالد يعيش10ت ولد شرشالي رقم شريفي ياسين

 الحي الجديد أوالد يعيش01بن طيبة المخفي

 اوالد يعيش البيدة39رقم " د"شارع بوشريط كمال

 حي طالب نور الدين اوالد يعيش32بوكجاني شعبان

حي الملياني أوالد يعيشبن هنور عائشة

أوالد يعيش–  مسكن 402حي دغبح سعد

أوالد يعيش–  مسكن 402حي بن عزوط كنزة

م حضرية الجديدة اوالد يعيشبوجمعة خالد

 م ع أ200حي بلعروس جمال

 مسكن  اوالد يعيش164حي زناخري ابراهيم

 ماي اوالد يعيش1 حي 9تعاونية المستقبل ت عيسى علي

 اوالد يعيش02 رقم 7 عمارة 1100حي عامر عالل

حي بن يوسف بن خدة اوالد يعيشسيد علي الوزري

أوالد يعيش – 03 رقم س 15/ مسكن ع1652حي جغالف بالل

 اوالد يعيش03 م رقم 112حي موالي محمد عبد الوهاب

 مسكن1024 حي 26قدواري سفيان

 مسكن1024 حي 09يحياوي عبد الحليم

03 رقم 230 مسكن عمارة 1024حي عميروش مراد

أوالد يعيش – 10 رقم 21 عمارة 1024حي الحرية عطري سهيلة

 السوق المغطى اوالد يعيش11تواتي محمد

 اوالد يعيش01حي العيش رقم عمر امهاوش

واد كريمس الطابق االرضي اوالد يعيشعبد الرحمان بن نور

ط ر اوالد يعيش طابق االرضيمحمد مسقو

 اوالد يعيش19حي بن عمور ر هناوي احمد

35الحي الجديد بن شناف احمد

 شارع بن خدة بن يوسف58عامر محمد

08 رقم 21 مسكن ع 200حي بوسنة عبد العزيز

05 رقم 20 مسكن ع 200حي لهروي احمد

09 مسكن عمارة 520حي دحماني علي

حي ميموزة اوالد يعيشبلقاسم جعفري

حي بن يوسف بن خدة اوالد يعيشملبوس ليلى

 اوالد يعيش3 رقم 24 مسكن عمارة 162حي باية  كمال

 اوالد يعيش3 رقم 24 مسكن عمارة 162حي سيد علي بن خطار

 اوالد يعيش01 رقم 402حي البرتقال م بن يحي عبد المجيد

م حضرية الجديدة اوالد يعيشسعدي محمد

أوالد يعيش–  مسكن 402حي وناس عبد القادر

أوالد يعيش–  مسكن 402حي جعوان عبد القادر

أوالد يعيش–  مسكن 402حي كمال ولمخطار

 اوالد يعيش05 رقم 20حي النصر عمارة فاطمة فريدي

 الطابق االرضي اوالد يعيش02 مسكن عمارة 164حي زيدان مروان

أوالد يعيش–  حي أول ماي 31كربوب حمزة

 أوالد يعيش12 عمارة 168 حي مسكن 02قادومي رضوان

أوالد يعيش–  مسكن 402حي عمير حميد

تاريخ المداومة العنوان

خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

البلدية

صيدلية

طبيعة 

النشاط 

بقالة

مخابز



 اوالد يعيش360مدخل الشمالي الشرقي اول ماي اوجير محمد

السوق الغطاة المدخل الشمال الشرقي لحي أول مايكرموش إلياس

 أوالد يعيش01 مسكن رقم 400حي رضا شرف

أوالد يعيش – 32حي البرتقال رقم زامي أسامة

 اوالد يعيش05 رقم 03حي اول ماي عمارة محمد قيرواين

 اوالد يعيش45 رقم 83حي االمير عبد القادر عمارة كريتلي انيسة

41 رقم 82 مسكن عمارة 1024حي فروم عبد الكريم

حي االمير عبد القادر  اوالد يعيششهوني سليم

85 مسكن عمارة 1024حي دحاس علي

03 رقم 68 مسكن عمارة 1024حي عقاب علي

 اوالد يعيش02 مسكن عمارة 164حي زيدان مروان

 اوالد يعيش12شارع وخام احمد رقم منير قديح

طريق سيدي عيسى اوالد يعيشرضوان ملواح

سيدي عيسى الشطر الثالث اوالد يعيششريفي محمد

07 رقم 06 مسكن ع 140حي مينش عمر

 محل أ البليدة35 رقم 17حي رابح طيب سليمان

 اوالد يعيش100 رقم 25 مسكن عمارة 130حي بركي فيصل

10 محل 08رقم " ب" ع 130حي شعالل بالل

06رقم " ب" مسكن ع 180حي رشيد قالل

 اوالد يعيش01حي العيش رقم بوشلوش إبراهيم

 مسكن100كونكورد حي كروش سفيان

حي الملياني أوالد يعيشهيمي حميد

حي الملياني أوالد يعيشيونس سعد الدين

حي الملياني أوالد يعيشحمزة كنوش

19حي بن عمور نهج ج رقم بن يوسف خالدي

 محل ب33 مسكن رقم 488حي فاطمة الزهراء سبع
حي اول ماي اوالد يعيشبوشامة غازي محمد

 أوالد يعيش02 رقم 12 مسكن عمارة 168/1100حي رفيق بوزرتيني

39 الطابق السفلي طاولة رقم 1024السوق البلدي الزوبير زرقاوي

 اوالد يعيش04 رقم 1024السوق البلدي خنفسي مولود

 اوالد يعيش13 رقم 1024السوق البلدي بوزورين حمزة

 اوالد يعيش26السوق المغطى رقم شريفي كريم

السوق المغطى  اوالد يعيشمحي الدين محمد

السوق المغطى  اوالد يعيشعمر طيب سليمان

  اوالد يعيش1024السوق البلدي ميلود عبيدات

أوالد يعيش – 31حي البرتقال رقم بوشعيطة محمد

 أوالد يعيش04شارع اوجير رقم زهراوي رابح

 مسكن عمارة س ط االرضي540حي بوسهوة جمال

 حي الجديد تعاونية الطيب جغاللي7شويحي عطاء هللا

شارع محوري اوالد يعيشالكريمايري احمد

 مسكن أوالد يعيش402حي بومسيد عمر

 اوالد يعيش04 رقم 1024السوق البلدي كربوب محمد

 اوالد يعيش28 رقم 1024السوق البلدي تيكاري محمد

شارع زغواني المواجهة لمحطة الطاكسيمحمد مباركي

 أوالد يعيش18 مسكن عمارة 164حي خندوقي رضا

 مسكن اوالد يعيش1000حي صدوفي محمد امين

 أوالد يعيش21حي الملياني رقم حاج عيسى نذير

 مسكن اوالد يعيش402حي بن توتة محمد اسالم

 اوالد يعيش12 مسكن 29ط و بن توتة رابح

 مسكن بن يوسف بن خدة162حي عوبشات محمد

 اوالد يعيش04 م رقم 112حي بن بايرة وهيبة

 اوالد يعيش01 رقم 1956 سبتمبر 17شارع سعيداني محمد

 مسكن اوالد يعيش63حي بن توتة محمد امين

 مسكن اوالد يعيش300حي قادة خير الدين

140حي الزيتون عمارة ب رقم عواد نوبة

 أوالد 10 الطابق األرضي 21 عمارة 1100/ مسكن888حي بولحراف أمين

يعيش البليدة

 أوالد يعيش23 مسكن حي النصر عمارة 132 حي 20بوعود سعيد

06 رقم 21 مسكن ع 1000حي الهاشمي حفص

 اوالد يعيش04شارع سيدي عاشور رقم بلكاس عبد العزيز

 اوالد يعيش22 ع 15 مسكن حي النصر رقم 132حي بوعود سعيد

 شارع الشهداء اوالد يعيش03حي بن عمور رقم بوشلوش محمد

 اوالد يعيش البيدة39رقم " د"شارع دوالش رضوان

 اوالد يعيش01 رقم 1956 سبتمبر 17شارع نافي بن سعيد

 اوالد يعيش01شارع البلدي رقم حدوش حمزة

سوبيرات

خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

بقالة

مقاهي

قصابة



شارع زغواني المواجهة لمحطة الطاكسيحفيصة نورة

 حي الجديد اوالد يعيش35بن شاف رشيد

شارع زغواني عبد القادربلقاسم خالد

حي البرتقال اوالد يعيشبن يحي اعمر

 اوالد يعيش03حي بن عمور ر بوشلوش محمد

مقابل اتصاالت الجزائر اوالد يعيششابي ربيع

حي الثوار اوالد يعيشقاسيمي سيد احمد

 اوالد يعيش27حي الملياني رقمسليمان بن يوسف

 اوالد يعيش35حي الملياني رقمسيف بوشالغم

 كمال بوخيبار

شارع مقدم مصطفى اوالد يعيشبوزورين محمد

 اوالد يعيش22 ع 13 مسكن حي النصر رقم132حي حسين بالل

شارع الملياني قبل البلدية القديمةشاالبي سمير

 ماي السوق المغطى01حي سفيان بن عاشور

شارع الملياني قبل البلدية القديمةعيساني اسيا

شارع الملياني قبل البلدية القديمةزرارقة رؤوف

محطة الياسمين بني مرادمحطة الياسمينمحطة خدمات

اطعام سريع

خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

مقاهي



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

أوالد يعيش:  دائرة

بني مراد:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية
 بني مراد01رقم - منطقة النشاطحميسي محمدمحطة خدمات

طريق وادي العاليقز/بوصفاف ف

حي ديار البحريقدون سامية

الحي الجديد بني مرادقرومي عبد الوهاب

 ديار البحري03 مسكن عمارة 720 حي 07بشير شريف طيب

 نهج ج بني مراد17حاج هللا محمود

 بني مراد البليدة18طريق وادي العاليق رقم محمد عبودة

 بني مراد07السوق البلدي رقم حليم زهرة

نهج ج بني مرادرضوان رابح

 بني مراد44حي المسلمين رقم حاج هللا ياسينسوبيرات

 خزرونة بني مراد01شارع اإلخوة حضري رقم نجم الدين الفرطاس

 بني مراد03تجزئة ديار البجري تعاونية عقارية محل رقم م ش و ذ م م مارياتي

 بني مراد42حي اإلسالمي رقم حاج هللا أمين

03 ع 31 مسكن 700ديار البحري حيلعراي رضا

 شارع أول نوفمبر بني مراد06غرمول كمال

 خزرونة بني مراد24حي االخوة حضري رقم    جمعي عبد الرزاق

 بني مراد03تجزئة ديار البحري تعاونية العقارية محل رقم م مارياتي.م.ذ.و.ش.م

بن جبة وهيبة زوجة بن بابا 

علي

 شارع مناد دميش بني مراد14

 بني مراد07السوق البلدي رقم حليم زهرة

 قطعة رقم 200المنطقة الحضارية الجديدة ديار البحري تجزئة حمزة بن علجية

 بني مراد200
 شارع مناد دميش بني مراد14نجم الدين الفرطاس

 خزرونة بني مراد01شارع اإلخوة حضري رقم سيد علي بن علي خوجة

 مسكن ديار البحري بني مرادكايبي رشيد

 مسكن ديار البحري720خنفيف محمد

 بني مراد03تجزئة ديار البجري تعاونية عقارية محل رقم م ش و ذ م م مارياتي

 بني مراد01شارع مصطفى حالح رقم صحراوي شوقي

 بلدية بني مرادصر بني مراد07رقم سيد علي بن علي خوجة

بني مراد- ديار البحري بوربيعة حسين

بني مراد- ديار البحري قرومي شوقي

 بني مراد05الحي االسالمي رقم عبد الرزاق ملياني

السوق البلدي  بني مرادزيان مرزاق

حي ديار البحري بني مرادمهدي إسماعيل

 بني مراد76 رقم 20 م ع 720حي جياللي رابحي

 بني خزرونة حي اإلخوة 18خزرونة حي اإلخوة حضري رقم سيد علي بن توتة

 بنيمراد18حضري رقم 
 بني خزرونة حي اإلخوة 16خزرونة حي اإلخوة حضري رقم بن يوسف سام

 بنيمراد18حضري رقم 
 بني تامو215 رقم 49 مسكن عمارة 720حي سليمان أحمد أمين

شارع اول نوفمبر بني مرادعليوان عبد الرحيم

طريق وادي العاليق بني مرادعبد الكريم

 الحي الجديد بني مراد15بوخاري أعمر

 سوق البلدي البليدة03حجوج عبد النور

312/66ديار البحري حي طالع حليمة

 بني تامو01 رقم 01 مسكن عمارة 720حي حسين  زواني

خالل مناسبة عيد األضحى المبارك 

2017لسنة 

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة
طبيعة النشاط 

التجاري المعني
العنوانالبلدية

بني مراد

اطعام سريع

مقاهي

المخابز

خضر وفواكه

قصابة

صيدلية



ديار البحري بني مرادقاسمي زهير

 بني تامو01 رقم 01 مسكن عمارة 720حي محمد عزوز

 بني مراد23 رقم 10أقامة الياسمين ع فروحني علي

بني مراد-  ديار البحريكمال بوكريد

 حي اإلسالمي بني مراد01بن عامر فاتح

 شارع بايلة خزرونة بني مراد03روابح فؤاد

تجزئة ديار البحري بني مرادمحمد امين بن قدادة

 بني مراد04الصندوق البلدي رقم بوعيشاوي رمضان

 ديار البحري03 مسكن عمارة 720 حي 07بشير شريف طيب

 شارع محمد لزرق بني مراد05دريوش زوجة زراق

نهج اإلخوة حضري خزرونةرمول عبد الحكيم

05شارع اإلخوة حضري رقم ياسين فليفتي

 بني مراد04الحي الجديد رقم علي فضيل

بني مراد- حي ديار البحريعامر مصطفى

الحي اإلسالمي- القاعدة المركزية لإلمدادبن عامر محمد

 لزرق أحمد بني مراد03خياطي زهراء

خالل مناسبة عيد األضحى المبارك 

2017لسنة 

بني مراد

مواد غذائية عامة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوفاريك : دائرة

بوفاريك:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

نهج العقيد بوقرةمراحبة حميد

شارع الفدائيين بوفاريكوزان جويدة

 بوفاريك16شارع سي اسماعيل رقم سنينات محمد

حي قربطبن عاشور امينة
 شارع شرشالي بوعالم14محمد رافع سطمبولي

شارع مناد محمدعبد الكريم زرين

 شارع مناد محمد بوفاريك63كروش محمد

 شارع سي بن يوسف بوفاريك03سالم ربيع

على واجهة  شرشالي بوعالم بوفاريكسمير مدور

شارع سي بن يوسفسعاد عيجة

 نهج بوقرة بوفاريك12سعودي سعيد

شارع أحمد بوقرة بوفاريكوابل عالل

شارع وسطاني مصطفى بوينانالفرطاس محمد

 نهج الفدائيين74محمد شعبان

(شارع مناد محمد بوفاريك)طريق الجزائراحدادن عبد الكريم

طريق السوق بوفاريكزين ياسين

الطريق السريع البليدة مجموعة ملكية بوفاريكتشانتشان مصطفى

البليدة- الطريق السريع بوفاريك أم الخير عيشاوي الحسن

شارع سويداني بوجمعة بوفاريكبوعمرة فريد

طريق البليدة بوفاريككراش فتيحة

01ط و رقم سعدودي محمد

طريق الجزائرحي حكيم

 مسكن ترقوي طريق الجزائر بوفاريك32مشروع طوبال محمد

33شارع مناد محمد رقم رابح بورايب

 بوفاريك22 رقم 3 مسكن عمارة أ150 ، 78حي نقاش اسماعيل

شارع االخوة صافطة محمد بوفاريكصافطة محمد

 طريق البليدة بوفاريك09تمينحوت محمد

 03 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ محل 40مشروع الحبيب كورينة

بوفاريك  بوفاريك01الطريق الوطني رقم تسفساف فريد

شارع الدكتور بيترشيد زكراوي

 عمارة أ بوفاريك23التعاونية العقارية مدام حسين رقم سفيان منصوري

 بوفاريك23 مسكن تساهمي اجتماعي رقم 400حي احمد ياسر ماقري

بجانب المحطات القديمة بوفاريكاحمد رابية

 مسكن اجتماعي تساهمي بوفاريك40مشروع رزقي حمو

حي ديار البستان بوفاريكبن أمغار محمد ارزقي

02طريق البليدة بوفاريك شارع موحوس قدور رقم سفيان طالب

 شارع بوختاشي جياللي بوفاريك53مخلوفي كريم

 شارع مخطاري علي بوفاريك65تاركي صليحة

الجهة الغربية لبوفاريك عمارة ب بوفاريكفاروق ميلودي

ساحة االستقالل بوفاريكشراف عبد الرحمن

شارع االخوة حمادوش بوفاريكرزيقة حزي

 نهج العقيد بوقرة بوفاريك44سليم عبد الناصر القريبي

 شارع الفدائيين بوفاريك24شارف الخميسي

 بوفاريك1955 أوت 20ساحة نحال شوقي

 بوفاريك57شارع مناد محمد رقم هشام بن بايرة

 شارع الفدائيين بوفاريك43بن بايرة جلول

 شارع الدكتور بيت بوفاريك04مناد عثمان

 بوفاريك02 شارع الدكتور بيت رقم 28محفوظ شيبان

 مسكن بوفاريك150 ، 78عمارة الكي حسان

زاوية شارع بوقرة و شارع االخوة رطال بوفاريكقصوري عبد الكريم

33شارع مناد محمد حسان تيفوري

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

العنوان
طبيعة النشاط 

التجاري المعني
العنوانالبلدية

محطات )خدمات

(البنزين

صيدلية

المخابز

مقاهي

قصابة

اطعام سريع

بوفاريك

خالل مناسبة عيد األضحى 

2017المبارك لسنة 

مغازة



 سوق الجملة بوفاريك86مصايدي بلقاسم

 سوق الجملة بوفاريك50شافعي ملوكي يونس

 سوق الجملة بوفاريك108لعروسي رمضان

 سوق الجملة بوفاريك113 و 112عباس عبد القادر

 سوق الجملة بوفاريك32سالمة بوعالم

 سوق الجملة بوفاريك30عثماني عثمان

 سوق الجملة بوفاريك29دحماني لعجال

 سوق الجملة بوفاريك67منصوري سيدعلي

 سوق الجملة بوفاريك85تشانشان محمد

 سوق الجملة بوفاريك82زيتوني العربي

 سوق الجملة بوفاريك81بلقاسم أحمد

 سوق الجملة بوفاريك153بوثليجي أحسن

 سوق الجملة بوفاريك136كرفي محمد

 سوق الجملة بوفاريك77يخلف أحمد

 سوق الجملة بوفاريك138عاشور رابح

 سوق الجملة بوفاريك160مصايدي محمد

 سوق الجملة بوفاريك90حفيظ عمور

 سوق الجملة بوفاريك08عمارة حسن

 سوق الجملة بوفاريك98مداح محمد

 سوق الجملة بوفاريك163كرفي كمال

 سوق الجملة بوفاريك41بن نية اسماعيل

 سوق الجملة بوفاريك39عالب فوضيل

 سوق الجملة بوفاريك38عبد القادر عبد الرحمن

 سوق الجملة بوفاريك76معيوف مروان

 سوق الجملة بوفاريك102عبد الماالك اسماعيل

 سوق الجملة بوفاريك103كنوش محمد

 سوق الجملة بوفاريك63حداش حمزة

 سوق الجملة بوفاريك64لشهب لطفي

 سوق الجملة بوفاريك68أمالو محمد الصغير

 سوق الجملة بوفاريك67موغاري يمينة

 سوق الجملة بوفاريك70عبد هللا بوزرتيني

 سوق الجملة بوفاريك65سمير لشهب

 سوق الجملة بوفاريك125بوعشور رشيد

 سوق الجملة بوفاريك106عميروش

سوق الجملة بوفاريكبن طرات محمد

 سوق الجملة بوفاريك142زواوي برجم

 سوق الجملة بوفاريك40محمد لحياني

 سوق الجملة بوفاريك143بازي محمد

42عالل بن دار

141حمامتي فريد

124سلطاني عيسى

152العيد سلطاني

55مهني رفيق

156حاج علي امحمد

154بلخيرات شير

131بن طاولة احمد

136فوزي بوعلي

52طيبي ناجي

51محمدي احمد

109علوش قويدر

111شارفي رمضان

115عيساني ابراهيم

68بوحميدي محمد

33بلعيدي عمر

65بوشلوش سليمان

84زيتوني نور الدين

83معزوزي عبد القادر

79عطاوي محمد

78بوسالم بوعالم

77شيبالوي لخضر

76زيات جياللي

سوق الجملة بوفاريكمعزوز خثير

146بلخالفة محمد

خضر و فواكه

بوفاريك

خالل مناسبة عيد األضحى 

2017المبارك لسنة 



145لختيار الحاج

135عاشور علي

88عالب زين الدين

87العيموش عبد السميع

57عزوز باشوش

134كريش العيد

53بوتومي سمير

56حريمة العربي

157شارفي امحمد

158زيتوني محمد عبد الرحمن بن زيان معطي 

66هللا

31رجاج الطاهر

شارع الفدائيين بوفاريككيسي زوجة قاسي

شارع زهرة العيدبوطبال عثمان

 سوق الجملة بوفاريك22شعبان ارزقي

9بلقاسم محارزي

شارع مناد محمدزروط هشام

شارع زهرة العيدبوديب خدوجة

 عمارة أ بوفاريك24حي زيدان مختاري رقم حمالوي طارق

 عمارة أ بوفاريك35شارع زيدان محمد رقم بهمي فاتح

شارع بوختاشي جياللي بوفاريكهالول حسان

شارع بوختاشي جياللي بوفاريكبلعشبي علي

شارع بوختاشي جياللي بوفاريكخوجة محمد

 شارع عديم اللقب عبد الرحمن بوفاريك23عايب محفوظ

شارع عديم اللقب عبد الرحمن بوفاريكحنان بالل

شارع شرشالي بوعالم بوفاريكبلقاسم شعيب

شارع العرفي محمد بوفاريكحميد يحيوية

 شارع العرفي محمد بوفاريك23بوشعيطة خالد

 بوفاريك24شارع العرفي رقم عبد الرحمن ميسوم

 بوفاريك16شارع سي اسماعيل رقم عادل ايت علي

شارع فرطاسمتيجي عبد القادر

شارع محي الدين بوفاريكواتوش حليم

 بوفاريك58شارع االخوة عليلي لكونين امين

شارع عليلي احمد بوفاريكهند عوالي

 بوفاريك68شارع االخوة عليلي رقم رشيد عقوني

 بوفاريك70نهج االخوة عليلي رقم مصطفى زغمين

شارع بلعيد بوفاريكبلعيد فتحي

 بوفاريك02 محل 13شارع بلعيد محمد رقم محمد عجيسي

 بوفاريك06 عمارة أ محل 04حي الغرس رمضان رقم الهاشمي معراش

حي التقدمي بوفاريكثليجين ابراهيم

 حي التقدمي بوفاريك03ثليجين سفيان

حي ديار البستان الطابق االولبراهيمي عادل

رابح جياللي و رابح بوعالمرابح رشيد

 حي ديار البستان بوفاريك04بن امغار جمال

شارع سي بن يوسف بوفاريكشعالل علي

 بوفاريك05بوختاش رقم لفاني رشيد

 شارع سي بن يوسف بوفاريك04سيوان بدر الدين

 بوفاريك01 محل 28شارع االخوة بوزة رقم ريمة شايبي

طريق الجزائر بوفاريكشيخ عدالن

شارع الدكتور بيتسماعين بن خالد

شارع الدكتور بيتمراد الوزري

 شارع الدكتور بيت22هني رابح

المركز التجاري علي بلوش بوفاريكعلي بلحوسين

شارع سي بن يوسف بوفاريكزيدور خيرة

 بوفاريك03شارع مناد محمد رقم رقاس بوبكر

 بوفاريك01الطريق الوطني رقم بلخير محمد

02 حي الوزري رقم 01تجزئة رقم شورار سفيان

حي بلوش السابق حي قريت بوفاريكبوشارب محمد

46شارع مناد محمد رقم علي زوادين

شارع مناد محمد بوفاريكمصعب عون

 شارع سيدي موسى محمد بوفاريك22بوخدوش حورية

شارع سيدي موسى بوفاريكشقاط حسين

 شارع عديم اللقب عبد الرحمن02شريفي الحسين

مواد غذائية عامة

خضر و فواكه

بوفاريك

خالل مناسبة عيد األضحى 

2017المبارك لسنة 



 الطابق االرضي بوفاريك81شارع مناد محمد رقم فارس كربوش

 شارع مناد محمد بوفاريك01صحراوي عمر

 شارع مناد محمد25حنون توفيق

 شارع الفدائيين بوفاريك21طبال االمين

 شارع محي الديني خالد بوفاريك43عمر سايس

 بوفاريك57شارع محي الديني خالد رقم محمد عبد الرزاق مراكب

 نهج بوقرة بوفاريك01محمد هاروني

  

مواد غذائية عامة

بوفاريك

خالل مناسبة عيد األضحى 

2017المبارك لسنة 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوفاريك:  دائرة

الصومعة:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

شارع االخوة حمودةحمادي حسناء

مركز غرابةدريوش نوار
شارع عمير محفوظبشير بن أحمد

المخرج الشرقي لمدينة الصومعةخليدة زواني عالل

المدخل الشرقي لمدينة الصومعة حكيمة زواني

شارع كريتلي مختارمراد حماني

C 02 رقم 05 مسكن عمارة 865حي نوال فنيش زوجة سيلمي

المخرج الشرقي الصومعةالجوهر أحمد

الصومعة- البليدة29الطريق الوطني رقم حمزة بوميمز

شارع عمير محفوظالوزري محمد امين

شارع زميم علي الصومعةميسوم محمد

شارع الطب سليمان الصومعةاحمد العرج

مركز حلوية الصومعةدحماني مجيد

مركز حلوية الصومعةاسالم قايد

مركز حلوية الصومعةزيتوني عبد العزيز

مركز حلوية الصومعةحميد موايس

مركز حلوية الصومعةحنين مراد

مركز حلوية الصومعةمواسي فؤاد

مركز حلوية الصومعةبن لوكيل الطيب

 ديسمبر حلوية11شارع شبوطي عبد الحميد

06 مسكن عمارة رقم 865حي عبد الرحمان العيموش

 الصومعة04 رقم 06 مسكن ع 40حي عليان خليفة

مركز حلوية الصومعةبوسالم فؤاد

19 رقم 03م م نور الدين صالحي

 الصومعة06شارع كريتلي مختار رقم حسين حبيب

شارع عمير محفوظبونجعد رشيد

مركز حلوية الصومعةياسين سالمة

05 مسكن رقم 100حي يخلف خالد

مركز حلوية الصومعةمواسي يزيد

 الصومعةAADL مسكن 865حي مولوج بالل

 07 محل 29المخرج الشرقي والجهة الشمالية للطريق الوطني يوسف محمد دحمان

الصومعة تجزئة المستقبل الصومعةالهاشمي كريش

م ش و ذ م م سوبرما رئيسي 

مكري

تعاونية الفتح محل أب س الصومعة

تعاونية العقارية المستقبلمفتي احمد

 طريق وطني المخرج الشرقي29بوعلوانة احمد

شارع كريتلي مختارخضرواي علي

حي االخوة حميدة الصومعةيخلف عبد العزيز

حي االخوة حميدة الصومعةزهير لعجالي

 مسكن865حي يوسف حسيب

 مير الطام فروخة الصومعة5شارع حمزة مكرطاوي

شارع كريتلي مختار الصومعةمحمد بوضياف

شارع كريتلي مختار الصومعةبن بايرة وهيبة

 مسكن865حي بن قدور رمزي

شارع علي زميم الصومعةكواديك صليحة

شارع كريتلي مختار الصومعةشعبان محمد

 محل ب الصومعة29حي التعاونية العقارية ط و عمر ابراري

شارع كريتلي مختار الصومعةيقدح قويدر

 مسكن الطابق االرضي الصومعة100مشروع بوعالم لوتيد

الصومعة

ويومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

مقاهي

اطعام سريع

مغازة

تاريخ المداومة البلدية
طبيعة النشاط التجاري 

المعني
العنوان

المخابز

مواد غذائية عامة

خضر فواكه

قصابة

صيدلية



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوفاريك:  دائرة

قرواو : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

حي مجدوفة فتالمزياني سخرية لمياء

حي الشريفيةباجي يوسف

شارع فتال عبد القادر محل أ قرواوسرير سمير

شارع كريتلي مختار قرواومراقة رفيق

نهج الشهداء قرواوعتوز عبد القادر

 قرواو03شارع الشهداء رقم رقيقي امين

نهج قصار عمر قرواوالحضري رابح

شارع الشهداء قرواومخاش حسين

 شارع كريتلي مختار قرواو72السيد مريم

قرواو- نهج شغنون الطيبمحمد دوزان

قرواو- نهج اإلخوة فتال بداوي حكيم

قرواو- شارع الشهداء يوسف يخلف

قرواو- نهج اإلخوة قصار موسيدان بشيرة

 مركز قرواو1شارع ف حيرش احمد

نهج سرير قويدر بن عيسى قرواوقطال محمد

نهج سرير قويدر بن عيسى قرواوبوكرت محمد لمين

 قرواو البليدة06نهج ز رقم بوزيد محمد

شارع قناز مصطفى بلدية قرواومرزاق قناز

شارع قناز مصطفى مركز قرواوبراهيمي فاتح

نهج سرير قويدر بن عيسى قرواومحمد القاضي

نهج قصار عمر قرواوقصار ياسين

شارع قصار عمرتفاحي حسان

نهج سرير قويدر بن عيسى قرواولوزري عمر

نهج سرير قويدر بن عيسى قرواورمضان كمال

شارع قصار عمرفتال محمود

شارع كريتلي مختار قرواوعزي حكيم

 قرواو مركز الشهداء شارعيحياوي نبيهة

شارع الشهداء مركز قرواوحماني صديق

شارع كريتلي مختار قرواوعبد الوهاب جاري

شارع كريتلي مختار قرواوسيد علي مناصر

شارع الشهداء مركز قرواوبوزيد عبد الحليم

منطقة الصناعية قرواوsopiمطاحن

نهج االخوة رحماني قرواوحماني عبد القادرخضر و فواكه

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة العنوان طبيعة النشاط 

التجاري المعني

البلدية

األضحى عيد يومي مداومةقرواو

صيدلية

قصابة

إطعام سريع

مقهى

المخابز

مواد غذائية عامة
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                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

األربعاء:  دائرة

األربعاء : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

شارع علي سماكبوكرية مراد

شارع جعدي محمد اسالماسامر سامية

نهج االمير عبد القادرنصال عبد الغني

حي الفحصلونيس مراد
حي بغدادي بوقرةمخبزة الزهرة

حي االخوة صحراويباشا بشير عمر

حي بن دالي عليسيلمي حكيم

حي بلعوادي بوقرةمخيبر سيد علي

شارع الجعدي محمدلوسيف اسماعيل

 العقيد بوقرة34عميش حورية

 شارع االمير خالد52حميد رضا

01شارع الشيخ المقراني بولعراس عبد الرزاق

1962 جويلية 05حي احمد لوراري

1963 جويلية 05حي قشوان محمد وليد

1964 جويلية 05حي زيغة اسماعيل

1965 جويلية 05حي مالك يوسفي

1966 جويلية 05حي احمد شريف

1967 جويلية 05حي وحشي وهاب

شارع الشيخ المقرانيسلمي عبد الرحمان

شارع الشيخ المقرانيحمزة جياللي

شارع شعالة عمربرجة حسان

شارع شعالة عمرتركاتي هشام

حي العصماني الهاديبكير لمين

 االربعاء28 رقم 31 مسكن ع 100حي عبد الرحمان الغربي

حي العصماني الهاديوادفل عياش

14 م رقم 250حي واطسو موسى

حي االخوة ملوكي االربعاءمفتاحي رشيد

حي الصالح عليالزربوطي مصطفى

حي بن دالي عليوشان عبد الرحيم

حي صحراويبوزيان احمد

حي صحراويبن صغير علي

حي بلعواديبلحاج فاتح

حي بلعواديبن زيتة طارق

حي صحراويتتبيرت علي

 شارع العقيد سي لخضر االربعاء02عاصب كمال

شارع العقيد بوقرةدرارني احمد

شارع العقيد بوقرةعثمان محمد

شارع شعالة عمربوطلبة نور الدين

حي االخوة صحراويشنوفي كمال

 حي االخوة عليش02زروقي الطاهر

شارع العمراني عبد القادراالربعاءبكير توفيق

 االربعاء01حي الفحص رقم العمراني مصطفى

شارع االخوة بوعشيوم االربعاءمنصور يوسف

طريق تابالط االربعاءبوعبد هللا زهيدة

شارع سي زروق االربعاءسعداوي علي

طريق بوقرةايوب رضا

شارع شريف زهارموسى حسان

 شارع كبير محمد االربعاء84سالمة عبد الحميد

شارع العقيد بوقرةعبد الكريم حمودة

حي الفحص االربعاءالكشبور سيد علي

 شارع شريف زهار29عمروش عبد الوهاب

صيدلية

 خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة العنوان
طبيعة النشاط التجاري 

المعني
البلدية

مخبزة

بقالة



ساحة الجمهوريةمحمد امين زروق

29ط ر رميلي سفيان

شارع الدكتور شريف زهارزرقوق سيد علي

22شارع االخوة عليش ع ب عمروش ابراهيم

 االربعاء02 مسكن عمارة ب رقم 73حي رحالي محمد

الجهة الشمالية الشرقيةاسامر علي

1966 جويلية 05حي عزيزي باية

حي بلعوادي بوقرةولد حمي الدين عمر

02 مسكن ع ب 100حي عمروش سليم

super marcheeyri aifaport oscar حي المازونية االربعاء

حي بن دالي عليحمزة حميدة

شارع جعدي محمد اسالمتفغولت محمد اسالم

 مسكن150حي الفحص العياشي لخضر

شارع درارني علي االربعاءبكير فؤاد

شارع عصماني الهاديابراهيم صغير

حي بلعواديبومشرة سليم

1966 جويلية 05حي صادق لرياس

شارع شعالة عمربكير مخلوف

1966 جويلية 05حي كريم رمضان

1966 جويلية 05حي كشاد محفوظ

شارع االخوة صحراويزوادين وليد

32شارع سواق ع محمد رحالي

شارع سي زروق االربعاءسعداوي علي

حي صحراويغربالي الطيب

شارع بوقرةعثمان شريف

 شارع شعالة عمر02شعبان دحمان

 شارع االخوة صحراوي51كركار رابح

 االربعاء17 مسكن ع 100حي غربي عبد الرحمان

 مسكن150حي يوسف سعيد

شارع شعالة عمرشايب محمد

حي بلعواديبن دومية الطاهر

1966 جويلية 05حي تواني صالح

 مسكن520حي مولود رحالي

شارع شعالة عمررامي الشريفة

 شارع شعالة عمر15كريي محمد

األربعاء- شارع اإلخوة صحراوي زوادين حميد

شارع االمير خالدبيبي عمر

طريق تابالط االربعاءمحي الدين جياللي

محطة خدمات

خضر و فواكه

مغازة

 خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

بقالة

قصابة

اطعام سريع

مقهى



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

العفرون:  دائرة

العفرون : بلديـة

112ت رقم سومار مريم
شارع محمد رشاشابلي جعفر

شارع اول نوفمبر العفرونعبد الرحمان شودار

حي بن مؤمن العفرونرابح معمر

شارع مهداوي عبد القادر العفرونجلطي حميدة

شارع اول نوفمبر العفرونبن عامر محمد

 ت عزبة112مكناس رضا

حي بني مويمن العفروناعمر شريف جعفر

 نوفمبر  العفرون01امحمد مجاجي

حي بني مويمن العفرونحميدات رابح

شارع مهداوي عبد القادر العفرونبن يمينة نور الدين

 العفرون02 مسكن عمارة 200 حي 07بيبط عبد الحكيم

 نوفمبر  العفرون01سمير بوفنغور

 نوفمبر  العفرون01بودواني سيد احمد

 نوفمبر  العفرون01شاشوة محمد

 نوفمبر  العفرون01األحسن عبد القادر

 نوفمبر  العفرون01بوستة عبد القادر

 نوفمبر  العفرون01بكة محمد

شارع اول نوفمبر العفرونحمودة عمر

حي بني مويمن العفرونبومعزة شعيب

 نوفمبر العفرون01عامر محمد

شارع مهداوي عبد القادر العفرونبراف سفيان

 نوفمبر العفرون01داية شيكاوي

 نوفمبر العفرون01الشيكر ايوب

شارع اول نوفمبر العفرونسعيد عزة زوبير

شارع قيبوع محمد العفروناحمد مبارك حمزة

شارع مهداوي عبد القادر العفرونحاج قدور اسالم

حي بني مويمن العفرونمهابلي محمد

 ت عزبة112قويدر بن علي عبد العزيز

حي بني مويمن العفرونبن طيبة رابح

حي بني مويمن العفرونطرفي عبد القادر

العفرون- 14 غرب رقم 112حي تجزئة قوادري خليفة

العفرون– شارع محمد حسان الطيب بوزيد خديجة

 نوفمبر العفرون01رضوان طيايبة

شارع دهان محمد العفرونعجماوي علي

حي  بني مويمن العفرونالحمري يحي

شارع اول نوفمبر العفروناحسن بن عائشة

العفرون- شارع بريجة صالح قبايلي مصطفى

العفرون–  نوفمبر 01حساان إبراهيم

 مسكن محطة القطار100بلخير محمد

شارع طبوشي احمد العفرونالعسكري بركات

 نوفمبر  العفرون01بكة محمد

شارع مهداوي عبد القادر العفرونبن براهيم محمد

شارع بريجة صالح العفرونقاسم علي فوزية

شارع بريجة صالح العفروناعمر شريف بدر الدين

العفرون– شارع محمد حسان الطيب غريس اسماعيل

شارع مهداوي عبد القادر العفرونيحياوي محمد

شارع بريجة صالحبلحسان علي

حي بني مويمن العفرونبوغرقة بن يسرلف وهيبة

حي بني مويمن العفرونحمودة بالل

 مسكن العفرون300حي عبد هللا خليفة

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي تلي 

مناسبة العيد

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة العنوان
طبيعة 

النشاط 

اإلسم واللقب

 أو التسمية االجتماعية
البلدية

العفرون

الصيادلة

بقالة

مخبزة

مقاهي

سوبيرات

اطعام 

سريع

قصابة



العفرون– شارع مبارك شريف بوشتة خيرة

 ت عزبة112بوعمرة عبد الحق

شارع بريجة صالح العفرونالطيب سامية

شارع عليلي يوسفبوحوية الجياللي

شارع عليلي يوسفمالص محمد

 العفرون112التجزئة الغربية عجالة امحمد

شارع اول نوفمبر العفرونبوعالم بلحاسن

العفرون–  نوفمبر 01شارع إسماعيل محمد محمود

ساحة الشهداء العفرونمباركة سيد احمد

 العفرون08مقطع التجزئة الغربية رقم زوقالي محمد

العفرون– شارع أول نوفمبر التسوري فاطمة الزهراء

العفرون– شارع أول نوفمبر عاشور بو سعد

العفرون–  مسكن حي دويسي عبد القادر 360حي حميدات عماد

العفرون–  مسكن 300حي اغيلي فتحي

العفرون–  مسكن الطريق الوطني وهران 80حي مالح مراد

 ت عزبة112يخلف مليكة

 مسكن العفرون44حي مرزوقي فاطمة

العفرون– حي التجزئة الغربية الكبير علي

 نوفمبر العفرون01حي حاج قويدر محمد

العفرون–  مسكن 250حي حمودة العيد

 نوفمبر طريق وهران العفرون01حي الهامل علي

شارع اول نوفمبر العفرونلعزالي وليد

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي تلي 

مناسبة العيد

العفرون

بقالة

 محطة

خدمات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

العفرون:  دائرة

واد جر : بلديـة

وسط وادي جردراعي لؤيمقاهيواد جر

واد جر الوسطعياش عبد القادرالمخابز

وسط واد جرحاج محمد امينخضر وفواكهواد جر

واد جر الوسطبن جعفر رابح

مواد غذائية 

عامة

الطريق الوطني وادي جر العفروندراعي مراد

 بجوار المتوسطة11وادي جر وسط محل رقم بن عائشة الشيكر(بقالة)

وسط وادي جراللحياني جمال

 مسكن واد جر78حي عامر جياللي

وادي جر الطريق الوطني العفروناوراج جمال

واد جر مركزاللحياني عبد القادر

مركز واد جرالفروجي خالد

وسط وادي جرالحفاف جلولسريع اطعام

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

مداومة عيد االضحى المبارك 

واأليام التي تلي مناسبة العيد

تاريخ المداومة العنوان
اإلسم واللقب أو

التسمية االجتماعية

طبيعة 

النشاط 
البلدية



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

موزاية:  دائرة

موزاية:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

القرية الفالحية بني شقرانقول شريفة
3الحي الجديد رزيق ايمان امينة

شارع جاني محمد موزايةغاوتي نبيل

شارع مبسوط رابح موزايةجلوط فضيل

01شارع حطاب عمر رقم كدون سليمان

قرية بني شقران موزايةالعتبي جويدة زوجة بن قفة

قرية بني شقران موزايةفريك ميلود

شارع جاتي محمد موزايةبغالم لعراب

شارع نبران محمد موزايةبرودية رشيد

شارع بوفيسة احمد موزايةبن يوسف احمد

 موزاية08شارع جاني محمد رقم بوثلجة حكيم

 موزاية11شارع مبسوط رابح رقم تسوري بن تسوري طارق

 شارع بلهادف موزاية23رقم جياللي الحيرش

موزاية– شارع أول نوفمبر فليتي اسامة

شارع مبسوط رابح موزايةبوعمرة اسامة

موزاية- شارع أول نوفمبرجدايمي مليكة زوجة بوجمعة

موزاية- حي أحمد عالل الركرمة عبد القادر

شارع بيران محمد موزايةبواطين اليزيد

شارع اول نوفمبر موزايةبوشريط محمد

موزاية– شارع أول نوفمبر اعمر بن سالم

موزاية- شارع مسكار علي جلوط أحمد

موزاية– شارع احمد بن عالل أحمد السبسي بالل

 موزاية02شارع سعداوي عبد القادر ع أ رقم شاوطي محمد امين

شارع مغراوي عبد القادر موزايةرحماني فاطمة الزهراء

 موزاية240 رقم 03 مسكن عمارة رقم 205حي قليل عبد الرزاق

 موزاية03شارع محمد يسعد رقم بوقطاف ابراهيم

شارع مبسوط رابحبودواني جياللي

 شارع جاني محمد موزاية45سماني مليكة

شارع االخوة بن عالل موزايةتيجيني خالد

شارع جاني محمد موزايةشعبان بالل

قرية بني شقران موزايةطيبي محمد

شارع مسكار علي موزايةمجاهدي عبد هللا

شارع بوفيسة احمد موزايةفطيمة صفية

 شارعبن احمد علي موزاية07محمد العربي ميسوم

شارع بوفيسة احمد موزايةلزرق رايد

شارع اول نوفمبر موزايةجاح ادريس عبد الرحمان

02 رقم 33 مسكن ع 375حي دحمان عثماني

شارع مسكار علي موزايةطارق بن زياد قسوم

شارع بوفيسة احمد موزايةفتيحة بن ناصر

شارع بوفيسة احمد موزايةزبيج امين

23 رقم 01 مسكن ع 105حي بلقوان هجالة جبار

شارع مالي محمد موزايةاشوف خالد

شارع مسكار علي موزايةحي جياللي

شارع مسكار علي موزايةبعزي جياللي

شارع احمد عالل موزايةالمهدي هجالة جمال

قرية بني شقران موزايةمعاشي عبد الرزاق

 موزاية33شارع مسكار علي رقم بن رابح ايوب

شارع مسكار علي موزايةتيجيني محمد

 تجزئة كنال موزاية15محمد العربي سامية

بقالة

المخابز

خضر وفواكه

سوبيرات

قصابة

الصيادلة

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

موزاية
خالل مناسبة عيد االضحى المبارك 

2017لسنة 

تاريخ المداومة طبيعة النشاط التجاري البلدية

المعني

العنوان



حي بن عيشوبة قدور موزايةداودي حمزة

 شارع بلهادف موزاية02العربي محمد الزوبير

شارع بوفيسة احمدبن ناصر فتيحة

شارع اول نوفمبر موزايةبن احمد يوسف

شارع اول نوفمبر  موزايةاحمد قاسم

شارع محمد يسعد موزايةرباحي محفوظ

شارع بن علي خالدعبد الرزاق اشوف

شارع بلهادف موزايةالحيرش عبد القادر

شارع االخوة يخلف موزايةبوجمعة ابراهيم

شارع احمد عالل موزايةكمال مباركي

شارع احمد عالل موزايةعبد الرحمان رضوان

 موزاية12شارع احمد عالل رقم قريش عبد القادر

شارع احمد عالل موزايةمحمد بن عالل

موزاية-  قرية بني شقران 120عمروس حسين

موزاية- قرية بني شقران العتبي خويدة زوجة بن قنة

موزاية - 129 رقم 1ب س/ مسكن ع205حي روزي محمد

موزاية- شارع بلهادف معمر كدون شريف

موزاتية– شارع مبسوط رابح جلوط عبد القادر

شارع اول نوفمبر موزايةمحمد سعيداني

شارع اول نوفمبر موزايةتوهامي محمد

شارع اول نوفمبر موزايةمحمد سعيداني

شارع احمد عالل موزايةنصر الدين اكلي

شارع سيوط رابح موزايةجلوط بالل

شارع اول نوفمبر موزايةيخلف الشوف كمال

شارع اول نوفمبر موزايةاحمد بن علي محمد

شارع اول نوفمبر موزايةبن حاسين مراد

شارع الشهداء موزايةعبد القادر حمزاوي

شارع الشهداء موزايةمحمد بن سالم

 موزاية23شارع بيران امحمد رقم اكلي طارق احمد

شارع الشهداء موزايةرسيد جعطيط

شارع سكار محمد موزايةبغري عبد القادر

قرية بني شقرانبن عالل محمد

شارع اول نوفمبر موزايةبلهادف سفيان

 شارع اول نوفمبر موزاية35خميسي سليمة

شارع اول نوفمبر موزايةسيد احمد مغي

شارع سيوط رابح موزايةقوادري عبد القادر

موزاية– المنطقة الصناعية عين الرمانة دقيق عمورالمطحنة

م المياه المعدنية عين .م.ذ.ش

الرمانة

شارع قويدر رابح موزاية

موزايةمحطة المياه اكوا سيم

ط و وهرانم خ متيجة موزاية

موزاية– شارع أول نوفمبر عبد الرزاق بوثلجة

موزاية – 59دوار حاجي رقم محطة الخدمات عبان محمد

بقالة

موزاية
خالل مناسبة عيد االضحى المبارك 

2017لسنة 

محطة خدمات

انتاج المياه

مقاهي

إطعام سريع



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

موزاية:  دائرة

شفة : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

ق ف اهل الوادموزاوي لينة

حي سيدي المدانيعتو رشيد

شارع الشهداء شفةشطال محمد

شارع الشهداء شفةحاج إدريس أزواوة

شفة – 08شارع خميستي محمد رقم بشامي سيد أحمد

شارع الشهداء شفةمحمد العربي سفيان

شارع سلمان ابراهيم شفةطهير يوسف

شارع الشهداء شفةزقان حكيم

شارع الشهداء شفةبيران نصر الدين

شارع الشهداء شفةسامي هارون

شارع الشهداء شفةبزاري يخلف

شارع الشهداء شفةولهة مراد

شارع الشهداء شفةفقاير احمد

المخرج الشرقي شارع الشهداء عمارة أ شفةولهة مراد

13حي سيدي المدني شفة رقم بن زيان جعفر

 المركز شفة01طريق لفكي امقران

حي االخوة بومرزوق شفةبن عالل محمد

شارع الشهداء شفةصالحي هشام

شفة– وهران –  الجزائر 01طريق الوطني رقم امقران لطفي

شفة- زواوي بن عائشةحلوى محمد

شفة – 08شارع خميستي محمد رقم عباس سمير

شفة- شارع الشهداء لكحل رابح

شفة– حي سيدي المداني معصوم محي الدين امين

شارع الشهداء شفةبوشكوك عبد القادر

04 مسكن ع ب 132حي عيسى ابراهيم يخلف

18 رقم 245مجموعة ملكية رقم بوسف كريمة

 شارع ازروق محمد شفة22االحسن بالل

 شفة02حي الليمون تجزئة حمزي حليم

 شفة04 مسكن عمارة 132حي (نصر الدين)عماري جياللي 

 شفة37سيدي المداني رقم عراج بالل

 سيدي المداني شفة06 رقم 16 مسكن ع 420حي محمد بلقاسم

حي الحمدانية شفةمزواري الهادي

 شفة02حي الليمون تجزئة بن علي مصطفى

 42قي وجنوب طريق الوطني رقم )المخرج الشرمحمد بلقاضي

 شفة2عمارة ب 

 شفة13حي التجزئة رقم عادل محمد العر بي

شارع الشهداء شفةمكتيش رشيد

 الحمدانية شفة116المجمع السكني رقم معصوم محي الدين

28 رقم13 مسكن عمارة أ450حي فضيل هجالة جمال

105حي الحمدانية شفة رقم بن سعيد محمد

شارع زروق محمد شفةميلودي سبتي

شارع زروق محمد شفةمرزاق سبسي

 حي االخوة بومرزوق شفة19بومرزوق احسن

 01 رقم 01 مسكن عمارة 50.36المجمع العقاري الجياللي معدادي

شفة

حي التجزئة الجديدة شفةمصطفى بن علي

شارع سليمان علي شفةسحمادي عبد القادر

شارع الشهداء شفةالصغير عيسى يامن

شارع الشهداء شفةعبد هللا بوشكوك

شارع الشهداء شفةناصر بلحاج

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

يومي عيد االضحى  

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

تاريخ المداومة

المطعم       

مقاهي

مخبزة

بقالة

صيدلية

البلدية
طبيعة النشاط 

التجاري المعني
العنوان

شفة



شارع الشهداء شفةحاج إدريس عبد الحكيم

شارع زروق محمد شفةميلودي سبتي

شارع خميستي محمد شفةخالد عباس

حي الزروق اعمر شفةحرنافي محمد

شارع الشهداء شفةبومعزة عبد القادر

شارع سلمان علي شفةسحمادي بن عيسى

شفة– شارع الشهداء حاج احمد جمال

شفة–  (دوار بن يسعد)شارع الجنوبي مسعودي عبد الكريم

شفة– حي الحمدانية زدام فاطمة الزهراء

شفة– حي الملعب القديم روبحي عبد المالك

المخرج الشرقي للمدينة وجنوب الطريق الوطني رقم محمد بلقاضي

شفة – 1 مدخل 2ب / ع42

 شفة36 رقم 16 مسكن عمارة أ750حي نادية حاج أحمد

شارع الشهداء شفةيوسف بوعالم

شارع الشهداء شفةكمال بومعزة

سيدي المدني شفةرابح بولعراش أحمد

 شارع الشهداء شفة42رفيق حورية

شارع الشهداء شفةمحمد امين بوشالغم

شفة - 29 رقم 04 مسكن عمارة 132حي صابي عبد القادر

 شارع الشهداء شفة55مخباط محمد وعلي

شفة - 09 رقم 06 مسكن عمارة 132حي سي عمار محمد

شفة- حي اإلخوة بومرزوقنهال طاهر

01طريق وادي العاليق رقم يحي صالح

شارع اول نوفمبر شفةبزاري احسن

شارع خميسي محمد شفةبوزيدي علي

EURL CONDI01شارع الرومبلي االيمن شفة 

حي سيدي المدني شفةحسيبة ايت الحاج زوجة متيجي

شارع خميسي محمد شفةالهادف نبيل

 شفة48حي سيدي المداني حي مقراني رقم وليد شطال

حي سيدي المداني شفةروبحي العيد

شفة– طريق المدية، سيدي المداني يحياوي محمد

شفة- طريق المدية، سيدي المداني عابد عبد هللا

شفة- طريق المدية، سيدي المداني خليف فريد

شفة- طريق المدية، سيدي المداني زعكان حناشي

شارع الشهداء شفةبوشالغم محمد أمين

 شفة84الطريق الوطني مجموعة ملكية رقم محمد رتمية

شفة - 06 رقم 04 مسكن عمارة 132حي بومعزة كمال

شفة - 29 رقم 04 مسكن عمارة 132حي صايبي عبد القادر

شارع الشهداء شفةيوسف بوعالم

شفة-طريق السيار شرق غربSNCعاشور 

شفةمحطة بنزين تمزقيدة

م مربط الطرق شمال .م.ذ.ش

الجنوب المتيجة

01الطريق الوطني سيدي المداني رقم 

شفة–  (طريق المدية)سيدي المداني صالح محمد

شفة- طريق المدية المطحنة الصناعية شفةمطحنة

يومي عيد االضحى  

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

بقالة

سيدي المدني طريق المديةملبنة الشفة

محطة خدمات

قصابة

سوبيرات

ملبنة

موزعي الحليب

خضر و فواكه

بقالة

شفة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

موزاية:  دائرة

عين الرمانة : بلديـة

اإلسم واللقب أوطبيعة النشاط التجاري 

تاريخ المداومةالعنوان التسمية اإلجتماعيةالبلدية

مركز عين الرمانةمزاري عبد القادرمقهى

مركز عين الرمانةالحاج عبد القادر فاطمةاطعام سريع

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةزناتي نوالالصيادلة

عين الرمانة-حي برج األمير عبد القادرموسى بن زيرةالمخابز

مركز عين الرمانةالحاج عبد القادر فاطمة

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةيحي مختار

مركز عين الرمانةمزاري عبد الصمد رابح

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةبختي خيرة

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةالحاج عبد القادرالهادي

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةزعطوط عالل

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةزعطوط رشيد

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةبزاري كنزة

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةمحمد سي عمار

المطحنة الصناعية مطحنة

SIMللمتيجة 

موزية- المطقة الصناعية عين الرمانة 

عين الرمانة

مواد غذائية عامة

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

وادي العاليق:  دائرة

وادي العاليق : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

وسط وادي العاليقكمال بن بلدية

شارع خياط عليتدالوي زهير

شارع بوعمرةبورقعة عبد العزيز

17ت رقم بن عباس نظيرة

04سوق المغطى شارع بني عائشة مولود رقم مخلوف طيب

حي خمس نخالت وادي العاليققريشي عبد الفتاح

 شارع بن عائشة وادي العاليق19رقم بن حاج امحمد عبد القادر

طريق الحطاطبة وادي العاليقبن قوفة يحي

السوق البلدي وادي العاليقعائشة محمد

حي بوعليلي وادي العاليقسليماني فتحي

حي بوعليلي وادي العاليقزوادين جمال

حي خمس نخالت وادي العاليقحسني محمد

حي بن صالح وادي العاليقطواهري رضا

حي بن صالح وادي العاليقإبرير بلقاسم

حي خمس نخالت وادي العاليقسليني امين

الطريق الوطني وادي العاليقهيناس رضوان

حي خمس نخالت وادي العاليقبن طاطا يوسف

 وادي العاليق02تجزئة رقم تشانتشان سعيدة

حي بن صالح وادي العاليقسمدة فيصل

شارع عباسي يوسف وادي العاليقبن سالم عمر

حي خمس نخالت وادي العاليقبن حمدي حكيم

حي بوعليلي وادي العاليقحمزي محمد

السوق المغطاة شارع الشهيد بن عايشةعيوة سليمان

حي خمس نخالت وادي العاليقسعدي محمد

حي بن صالح وادي العاليقفاهم عبد السالم

 اوت وادي العاليق20ساحة حمي جمال

حي خمس نخالت وادي العاليقخليفي علي

حي خمس نخالت وادي العاليقشبوطي علي

حي بن علي وادي العاليقحاج بورقعة الطيب

 وادي العاليق49شارع سعيداني احمد رقم عرابي مختار

حي اول نوفمبر وادي العاليقتامري سمير

حي اول نوفمبر وادي العاليقنوفل يوسف

 نخالت وادي العاليق05حي بن علجية يونس

شارع عباسي يوسف وادي العاليقلطفي راقوب

حي بن صالح وادي العاليقخربيش مسعود

حي بن صالح وادي العاليقفرحي امحمد

طريق بوفاريك وادي العاليقعبيدي محمد

طريق حطاطبة وادي العاليقسماعين بن خالد

حي بن صالح وادي العاليقمالح محمد

حي بن صالح وادي العاليقاسامة فرحات

حي بن صالح وادي العاليقزواوي مهدي

حي بن صالح وادي العاليقتسالي سمير

حي بن صالح وادي العاليقزواوي بوعالم

حي بن صالح وادي العاليقسعيداني بالل

حي بن صالح وادي العاليقسداد مصطفى

 وادي العاليق15 مسكن محل 54حي جالل قدور

 مسكن وادي العاليق54حي معوشي محمد

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

الصيادلة

سوبيرات

تاريخ المداومةالعنوان البلدية
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

قصابة

وادي العاليق
يومي عيد االضحى واأليام 

التي تلي مناسبة العيد

خضر وفواكه

مواد غذائية عامة

مخبزة

مقاهي

محطة الخدمات

اطعام سريع

SNC STATION D’ESSENCE 

LA PLAINE EL MERDJI 

KHEMIR ET CIE

الطريق الوطني وادي العاليق



 مسكن وادي العاليق150حي بريشي محمد

01شارع عمورة علي رقم عامر حسان

 وادي العاليق111مزرعة عرجون حياة

 ةادي العاليق27طريق القليعة رقم عبيد عبد القادر

حي بن صالح وادي العاليقجالل بوجمعة

شارع عباسي يوسف وادي العاليقالعبزوزي بوعالم

شارع عباسي يوسف وادي العاليقكوكو بن عزة

طريق بن عائشة مولود وادي العاليقميسوم خلفاوي

حي بوعليلي وادي العاليقبراكني عبد القادر

طريق موزاية بلدية وادي العاليقسامية فركوس

 وادي العاليق111مزرعة لطراوي علي بن حسن زكاري

حي اول نوفمبر وادي العاليقبالرحماني عبد الغاني

حي اول نوفمبر وادي العاليقمقراني عبد القادر

 وادي العاليق01تجزئة رقم تفاحي بن يوسف

111مزرعة رقم شليحي سعيد

 وادي العاليق111حي لطراوي رقم خنشار مصطفى

طريق موزاية بلدية وادي العاليقرحمون عبد القادر

حي بن صالح وادي العاليقبوختاش عبد الرحمان

حي لطراوي وادي العاليقعبان حبيب

 وادي العاليق03السوق المغطاة محل رقم طهراوي ابراهيم

 نخالت وادي العاليق05حي عساس جاب هللا

 نخالت وادي العاليق05حي عيساوي اسماعيل

 نخالت وادي العاليق05حي بن شعوان كمال عبد الرحمان

 نخالت وادي العاليق05حي فتيحة بن علو

 نخالت وادي العاليق05حي عيساوي عبد القادر

 نخالت وادي العاليق05حي بن زينب عامر

 نخالت وادي العاليق05حي لعروسي مصطفى

 نخالت وادي العاليق05حي سيليني الهاشمي

حي خمس نخالت وادي العاليقمكيوس فازية زوجة شيبوط

 طريق القليعة وادي العاليق155لزار زوبير

طريق القليعة وادي العاليقساحل اسماعيل

حي بوعليلي بلدية وادي العاليقداودي مجيد

 شارع خليفة عبد الرحمن وادي العاليق03 رقم شرياف محمود

وادي العاليق
يومي عيد االضحى واأليام 

التي تلي مناسبة العيد

مواد غذائية عامة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

وادي العاليق:  دائرة

بن خليل : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية
بن خليل– مركز بن شعبان محمد احدادن

مركز بن خليلسيد علي بومقياس

بن خليل– مركز حمداني نور الدين شعبان

بن خليل– مركز بن شعبان غالب رفيق

بن خليل– مركز بن شعبان ولد التركي رضوان

بن خليل– مركز بن شعبان يحياوي رمضان

بن خليل– مركز حمداني حدادي أمين

بن خليل– مركز بن شعبان مراقة يوسف

بن خليل– مركز بن شعبان قرشي مراد

بن خليل– مركز بن شعبان صحراوي عثمان

بن خليل– مركز بن شعبان لكديدي توفيق

بن خليل– مركز بن شعبان عوايجية محمد

بن خليل– مركز بن شعبان محمد شعبان

بن خليل– مركز بن شعبان ولد تركي أحمد

بن خليل– مركز بن شعبان موزاوي سليم

بن خليل– مركز حمداني قاشور فتحي

بن خليل– مركز حمداني رضوان قشط

بن خليل– مركز بن شعبان شعيب سمير

بن خليل– مركز حمداني محمد بهلولي

بن خليل– مركز حمداني نبيهة بسباسي

بن خليل– مركز حمداني عبد الالوي زهير

حوش بن خليلاوقارة عبد الرؤوف

بن خليل– مركز بن شعبان زكرياء بوطالبي

بن خليل– مركز بن شعبان زرارة جوهرة

بن خليل– مركز بن شعبان تالم مراد

بن خليل– مركز حمداني عقوني محمد

مركز بن خليلبن بايرة عمر

بن خليل– مركز بن شعبان رزواني الجياللي

بن خليل– مركز بن شعبان عبد النور عزوزي

بن خليل– مركز بن شعبان بولعراس الطاهرمقهى

بن خليل– مركز حمداني حداد مختارخضر و فواكه

بن خليل– مركز حمداني حمايدي مصطفى

بن خليل– مركز حمداني حداد مختار

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة العنوان البلدية

األضحى عيد يومي مداومة

طبيعة النشاط 

التجاري المعني

بن خليل

مخابز

مواد غذائية عامة

اطعام سريع

قصابة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

وادي العاليق:  دائرة

بني تامو:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

الزاوية سيدي مجبر الزاوية بني تاموحماشة عدالن

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموعمارة فطومة

شارع سعيداني محمد مركز الزاويةزدام محمد

شارع بورقعة علي بني تاموبشير احمد

شارع االخوة لعرج بني تاموبوسلحة رابح

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموتشانشان الربيع

حي الجديد الزاوية بني تاموبن سعيدي خليفة

حي الجديد الزاوية بني تاموبن علجية يونس

شارع عباني يوسف الزاوية بني تاموزدام بلقاسم

حي النصر بلدية بني تاموزدام حليم

شارع زيوان محمد بني تامورتاب محمد

شارع طوبال العربي بني تاموحميمد محمد

شارع االخوة زدري بني تاموسطاح عمر

شارع االخوة زدري بني تاموطيبان عبد الرزاق

شارع عمورة علي بني تاموحماني محمد

شارع عمورة علي بني تاموعبد القادر رباحي

شارع دويد محمد بني تاموسالماني محمد

شارع العربي جلولي الزاوية بني تاموعنون عبد القادر

شارع زيوان محمد بني تاموشوشاوي رابح

شارع زيوان محمد بني تاموخلفاوي يونس

شارع درزي محمد الزاوية بني تاموطوبال ابراهيم

شارع العباسي يوسف الزتوية بني تاموزدام سفيان

شارع سعيداني أمحمد الزاوية بني تاموعباس رابح

شارع سعيداني أمحمد الزاوية بني تاموبن عزيز عدالن

الحي الجديد الزاوية بني تاموعيساوي رشيد

شارع اول نوفمبر الزاوية بني تامودباب محمد

الحي الجديد الزاوية بني تاموبن سعيدي محمد

الحي الجديد الزاوية بلدية بني تاموزمزم عبد القادر

الحي الجديد الزاوية بلدية بني تاموبومدين رابح

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموقشوط شكيب

حي الزاوي الجديد بني تاموزروقي محمد

شارع اول نوفمبر الزاوية بني تامومحمد زبيري

شارع سعيداني أمحمد بني تاموعبة عبد القادر

الحي الجديد الزاوية بلدية بني تاموقالليب فاطمة الزهراء

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموعنون محمد

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموبن خطار يوسف

(بجانب مخبزة سعيدي)الحي الجديد محمد طهار

شارع االخوة زدري بني تاموسبع توفيق

 بني تامو68 رقم30 مسكن عمارة 418حي لوناس محمد

شارع الشهداء الخمس بني تاموامالو محفوظخضر وفواكه

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

العنوان
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

مواد غذائية عامة

المخابز

تاريخ المداومة

الصيادلة

بني تامو

البلدية



مطاحن سيدي مجبر

« MSM »

شارع دويد محمد بني تاموحميمد هارون

شارع االخوة زدري بني تاموزدري نبيل

شارع دويد محمد بني تاموطيان محمد

شارع دويد محمد بني تاموبلكاس زهير

شارع الشهداء الخمس بني تاموقيوسة جمال

شارع زعروري علي بني تاموحميمد جمال

شارع االخوة زدري بني تاموصالحي جمال

شارع دزري امحمد الزاوية بني تاموطوبال عبد القادر

شارع قيوسة رابح بني تاموفرحي مصطفى

شارع الشهداء الخمس بني تاموطيان محمد

شارع ديبوش رابح بلدية بني تاموايوة عبد القادر

 بلدية بني تامو32 مسكن عمارة رقم 418حي مناوشي علي

شارع االخوة زدري بني تامومحجوبي قدور

شارع الشهداء الخمس بني تامومحجوبي فؤاد

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموميرود عبد اللطيف

شارع االخوة  طوبال بني تامومحجوبي محمد

شارع فحاص محمد الزاوية بني تاموبن عيسى محمد

شارع جلولي العربي الزاوية بني تاموبن دحو لمين

شارع دويد محمد بني تاموش ذ م م فراح

 البليدة وادي العاليق69طريق الوطني رقم محطة بنزين متيجة

مسير ش ذ م م سيليا 

الجزائر

بني تامو– شارع اإلخوة زدري 

ملبنة بني تاموشارة عبد النور

مسير نقطة البيع 

لملبنة سيليا

مسير نقطة البيع لشركة 

سيليا الجزائر

شارع اإلخوة زدري بني تامو

شارع اإلخوة زدري  بني تامومنار احمد

شارع اإلخوة زدري  بني تاموزروق محمد مولود

شارع اإلخوة زدري  بني تاموتيزار كمال

شارع اإلخوة زدري  بني تاموتيزار زوبير

شارع اإلخوة زدري  بني تاموطاهر محمد

شارع اإلخوة زدري  بني تاموجيدل عبد هللا

شارع اإلخوة زدري  بني تاموحميان ياسين

شارع اإلخوة زدري  بني تاموعبد السالم

ملبنة بني تاموقايد عيسى

ملبنة بني تامورقيق كمال

ملبنة بني تاموصالح محمد

شارع اإلخوة زدري  بني تاموحسيب وسيلة

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

مطاحن

مقاهي

سوبيرات

قصابة

محطة الخدمات

الزاوية سيدي مجبر الزاوية بني تامو

بني تامو

ملبنة أنتاج الحليب

موزعين الحليب



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوعينان:  دائرة

بوعينان : بلديـة

شارع زهرة العيدبورزاق شمس الدين

طريق بوفاريك حي عمروسةالعاقب عادل

بوعينان- مركز عمؤوصة جرجوري محمود

شارع حميدة محمد بوعينانعاشور فاطمة الزهراء

شارع حميدة محمد بوعينانقبايلي بوجمعة

شارع حميدة محمد بوعينانبن لطرش مراد

بوعينان–  الطابق األرضي 08 رقم 01/ مسكن ع42شارع رحماني رضوان

شارع  زهرة العيد بوعينانحوال حمزة

شارع حميدة محمد بوعينانشتوان مليكة

شارع شعبان محمد بوينانجذبوب ابراهيم

شارع شعبان محمد بوينانصايفي محفوظ

طريق مالحة بوينانيخلف محمد

 بوينان07شارع شنوان عمر رقم اوكريت عمر

بوعينان- مركز عمروصة بلكاس كمال

بوعينان"زهرة"محطة خدمات محطة خدمات

بوعينانعرابجي حسان

شارع  زهرة العيد بوعينانقادري محمد

شارع عويشة اعمر بوعينانخدوجة مجروب

شارع تمعوشت عياشعبد الستار شلحون

شارع تمعوشت عياشعرابجي محفوظ

شارع حميدة محمد بوعينانلعبودي سمير

شارع  زهرة العيد بوعينانقادري مراد

شارع تمعوشت عياشمحفوظ عواجي

02شارع سويدي بوجمعة رقم جغبوب فيزية

شارع  زهرة العيد بوعينانبوذيب خدوجة

شارع حميدة محمد بوعينانموسوني خالد

شارع  زهرة العيد بوعينانبوطبال عثمان

حي عمروسة بوينانرابح دراويمغازة

06 رقم 02 مسكن عمارة 42حي نعة جعفر

شارع بوطوبال بوينانموسى عويشة

 شارع حميدة محمد06بيغا جمال

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة العنوان
اإلسم واللقب أو

التسمية االجتماعية

طبيعة النشاط 

التجاري المعني
البلدية

قصابة

صيدلية

بوعينان

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

المخابز

بقالة

مقاهي

اطعام سريع

خضر و فواكه



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوفاريك: دائرة

الشبلي:  بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

مركز خدام الشبليعبد الكريم زريف

مركز خدام الشبليمسو محمد

مركز خدام الشبليالهادي يحياوي

مركز خدام الشبليبلخشريب خليلسوبيرات

الشبلي– مركز الحي القروي سعدي احمد

18 رقم 1 عمارة 450حي محمد بلكاس

01مركز خدام عاللي عبد النور

مركز خدام الشبليهادف رابح

مركز خدام الشبليبن سهلي اعمر

تجزئة بوزراربوعمرة عبد العزيز

مركز خدام الشبليبوثلجة يحي

03 رقم 130 ت شبلي م م دياب زوليخة

 مسكن170حي مسعود بوعالقة

04 مسكن رقم 100حي مخيسي حميد

مركز الشبليرابح عثماني

مركز الشبليعمر فضيلي

مركز الشبليخضراوي الطيب

ط ر الشبليالعاقل حليم

مركز خدام الشبليبايد مصطفى

شارع الهادي سعيد الشبليوزان عبد القادر

مركز خدام الشبليمخيس محمد

 شارع كروش عيسى13محرز شيل

شارع العماري سعيد الشبليملياني محمد

ربيحة مهدي
د مجموعة / مسكن إجتماعي تساهمي ع170مشروع 

الشبلي–  الطابق اإلرضي 17 قسم 106ملكية 

مركز خدام الشبليعريبي عبد القادر

07شارع رئيسي عمارة أ رقم حسين بوقوفة

 الشبلي14 ح 56 ق 49م امير كناي

شارع عماري سعيد الشبليسفيان واكد

 مسكن إجتماعي الشبلي170مشروع عبد المالك سماعين

مركز خدام الشبليبوراس عبد السالممحطة خدمات

مركز خدام الشبليبوراس عبد السالم

مركز خدام الشبليبلعيز فلة

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة

مواد غذائية 

عامة

مخبزة

خالل مناسبة عيد األضحى 

2017المبارك لسنة 

مقاهي

الشبلي

خضر و 

فواكه

اطعام سريع

القصابة

العنوان

طبيعة النشاط 

التجاري 

المعني

البلدية



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوقرة:  دائرة

بوقرة:  بلديـة

اإلسم واللقب أوطبيعة النشاط 

تاريخ المداومةالعنوان التسمية اإلجتماعيةالبلدية

طريق االربعاء بوقرةبراخة سامية

طريق االربعاء بوقرةكركاش فتحي
 مسكن490حي اللوزات مقابل عالق بوعالم

 طريق األربعاء138 تجزئة 66الفضيل فاروق

تجزئة حي اللوزاتعثمان ياسين

شارع شلي عمر بوقرةعثمان محمد عز الدين

-بوقرة– حي اللوزات جعفر شباح

-بوقرة– حي اللوزات علي فراش

 طريق االربعاء39 ق 138حي زواهرة محمد

شارع اوسرير محمدشيخ عمر

حي اللوزات محل ب بوقرةشعبان ابراهيم

طريق االربعاء بوقرةعياش عثمان

 شارع اوسرير محمد بوقرة40سعيداني مراد

حي المشماشعربية توفيق

شارع عمر عبد القادر بوقرةشريف ربيع

طريق البليدة بوقرةبكاي جمال

 طريق الجزائر بوقرة35بورنان عمر

 شارع اوسرير محمد بوقرةمواعد عبدالقادر

 حي البساتين بوقرة01سعيد محمد

طريق الجزائرسليمة دغمان

حي الملعب بوقرةالحبايسية سعاد

 شارع اوسرير بوقرة69لعبودي نوال الدين

 بوينان بوقرة29ط و شيخ عبد الحكيم

 بوقرة33حي اللوزات رقم مراد جعدي

 مسكن420حي احمد فراش

حي اللوزات بوقرةمبارك حسين

 بوقرة33حي اللوزات رقم عزازي محمد

01 محل 09شارع اوصغير محمد عبد النور عثمان

 شارع اوسرير محمد بوقرةبن خوية سفيان

 شارع اوسرير محمد بوقرةمزيان عز الدين

حي الملعب بوقرةقبي محمد

 طريق البليدة47شعوة رابح

1 مسكن ع 100حي مسعود بن عميرة

 قطعة طريق البليدة بوقرة54حي بوطريق فواز

-بوقرة- حي عين الباردة عبد الرزاق بوعبدهللا

قفقاق مراد-بوقرة– 08شارع حمينة محمد بلحمدي عزالدين

طريق سيدي موسى بوقرةسليماني حمزة

-بوقرة– حي اللوزات زواهرة مراد

-بوقرة– حي اللوزات زواهرة عمار

-بوقرة– حي اللوزات هاللي حمود

-بوقرة– حي اللوزات هاللي خير الدين

-بوقرة- طريق الجزائر رحمون رمضان

 بوقرة08 رقم 01حي الملعب عمارة لغلوغ عادل

-بوقرة- شارع أوسرير محمدقفقاق مراد

-بوقرة- طريق الجزائر ميدون عبدالحفيظ

-بوقرة– حي اللوزات حمدود محمد

 طريق البليدة47مقالتي رابح

08 محل 04 مسكن عمارة 310حيزينب بالل

 بوقرة58طريق الجزائر رقم بوغالف فضيل

 بوقرة05طريق رقم المقداد عبد الرحمان

غابة الزاوش بوقرةبطاش رضا

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

بوقرة

صيدلية

يومي   عيد االضحى 

2017المبارك لسنة 

بقالة

المخابز



طريق البليدة بوقرةعمر فريحة

مركز البريد بوقرةقبالج عبد الحفيظ

-بوقرة– حي اللوزات بالش محمد االمين

شارع البريد بوقرةعالم كمال

 بوقرة3 مسكن عمارة 40حي شيخي عادل

طريق االربعاء بوقرةشعوة حسين

-بوقرة- شارع أوسرير محمدلعجال رشيد

-بوقرة– حي اللوزات يوسف غانم

 بوقرة05 مسكن رقم 220حي محمد عزوني

طريق الجزائر بوقرةا جوهري

02 محل 09شارع اوصغير محمد عبدي محمد

-بوقرة– شارع بوغالف حمودالواليش جمال

ساحة االمير خالدهواري محمد كمال

-بوقرة- طريق الجزائر بلعيدي محمد

 سوق الجملة بوقرة01بن عيو ناصر

49/50جلول بكور

 51/52رابح نهار

53طيب نهار

55موسى حميدي

3مسعود عليان

5محمد زايدي

6محمد عالن

8عبد القادر تيجاني

9سمير بكاي

11لعفيفي محمد

20مشتي حسين

25/24سعيد لعزيزي

26عز الدين زيان

28العيموش عبد القادر

39تليجاني عمر

40يحي معمري

41سعيد سعيد

42ميدون محمد

43محمد رحمون

45عامر تنقالي

46عتيقة بورنان

48/47حسين شريف

49عبد الحكيم مزيان

50محمد دحو

51كمال قطاف

52محمد يهوني

53القنعي امحمد

54كمال يعلو

55موسى عالل

56قسام امحمد

60اباد عياش بن رمضان

61شمس الدين براهيمي

62عبد العزيز بوقالمي

66نور الدين قورية

68يوسف وشان

74رشيد مباركة

76علي مبارك

77محمد بزاز

82سيد احمد جعدي

83كمال مروش

87نبيل منصور

85حميد تيفاني

 سوق الجملة بوقرة91عتوم عبد الغني

 سوق الجملة بوقرة93مكرطار بوعالم

 سوق الجملة بوقرة95احمد بشوش

 سوق الجملة بوقرة95جمال قاسمي

 سوق الجملة بوقرة99عبد القادر بطاش

بوقرة
يومي   عيد االضحى 

2017المبارك لسنة 

خضر و فواكه

محطات )خدمات

(البنزين

بقالة

قصابة



 سوق الجملة بوقرة100قبايلي الطيب

 سوق الجملة بوقرة101الوالي حواس

 سوق الجملة بوقرة104عبد الرحمان حجاز

 سوق الجملة بوقرة105سالمي زاوي

 سوق الجملة بوقرة106بولباني جمال

 سوق الجملة بوقرة107هندل عز الدين

 سوق الجملة بوقرة117يخلف الهادي

 سوق الجملة بوقرة120بن التركي عبد الحميد

 سوق الجملة بوقرة119عبد العزيز حقنون

 سوق الجملة بوقرة120احمد عزابي

 سوق الجملة بوقرة132فاتح زروق

 سوق الجملة بوقرة136سفيان صبايحي

 سوق الجملة بوقرة141احمد غزالي

 سوق الجملة بوقرة143كمال حنيس

 سوق الجملة بوقرة118رابح بلخير

 سوق الجملة بوقرة42خالد شكروني

 سوق الجملة بوقرة44فريد نصاح

 سوق الجملة بوقرة44سعيداني براهيم

 سوق الجملة بوقرة46زبير حرطاني

 سوق الجملة بوقرة46زهير صفصافي

 سوق الجملة بوقرة88عزوني رابح

 سوق الجملة بوقرة119رفيق مفتاح

 سوق الجملة بوقرة02محفوظ مهني

 سوق الجملة بوقرة4بوالياني عبد هللا

 سوق الجملة بوقرة5بن قانون بوعالم

 سوق الجملة بوقرة6رابح بلخير

 سوق الجملة بوقرة7بلونوارة بلوط

 سوق الجملة بوقرة9محمد عزوني

 سوق الجملة بوقرة12علي طراد

 سوق الجملة بوقرة13اعمر عراب

 سوق الجملة بوقرة10محمد العشي

 سوق الجملة بوقرة11محمد بن قربوس

 طريق االربعاء بوقرة05شراطي كريم

طريق االربعاء بوقرةبوعلباني محمد

شارع اوسرير محمدبوغالف سمير

طريق الجزائربلعوشة جمال

شارع اوسرير محمدسحال بالل

شارع اوسرير محمد76بوغالف جمال

طريق الجزائر بوقرةحمو مصطفى

طريق الجزائر بوقرةبولباني فاتح

ساحة الشهداء بوقرةمحمد لكحل

بوقرة
يومي   عيد االضحى 

2017المبارك لسنة 

خضر و فواكه

مقهى



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوقرة:  دائرة

أوالد سالمة : بلديـة

اإلسم واللقب أوطبيعة النشاط 

تاريخ المداومةالعنوان التسمية اإلجتماعيةالبلدية

أوالد سالمة المركزيةسبع بيبان امال نسرينصيدلية

أوالد سالمة المركزيةمحمد شيخالمخابز

حي الرميلي أوالد سالمةكركوش رضوان

أوالد سالمة العلياجوابي عبد الحليم

أوالد سالمةواظح لكحل

أوالد سالمةطهراوي محمد

أوالد سالمةبن عثمان يزيد

أوالد سالمة السفلىقبايلي احمد

حي بن عمر اوالد سالمةبالط زهيةمغازة

أوالد سالمة المركزيةبورياح محمد اميناطعام سريع

أوالد سالمة المركزيةفراش عبد هللا

أوالد سالمة المركزيةبلقاضي اجوهر

أوالد سالمة المركزيةكباب حسينخضر و فواكه

اوالد سالمة السفلىغفران حموش

أوالد سالمة المركزيةفراحوي  محمد امين

-مفتاح– شارع فيش أحمد الياس قشنيطي(محطات البنزين)خدمات

مقهى

يومي عيد األضحى و 

األيام التي تليه

أوالد سالمة

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

مواد غذائية عامة

قصابة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوقرة:  دائرة

حمام ملوان : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية
حمام ملوان البليدةعوشة مولودمقاهي

حي تحامولت حمام ملوان البليدةبوشعيتة جويدة

المقطع لزرق حمام ملوان البليدةبوتسليجة محمد

المقطع لزرق حمام ملوان البليدةعبد الحكيم سالي

المقطع لزرق حمام ملوان البليدةزكري المولود

حمام ملوان البليدةبراهيم جميلة

حمام ملوان البليدةعميش محمد

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

تاريخ المداومة

حمام ملوان

البلدية

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك لسنة 

2017

العنوان
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

مواد غذائية عامة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

مفتاح:  دائرة

مفتاح : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

شارع مجوبيبحبو مصطفى

شارع احمد فريشرحال مليكة
شارع مجوبيمصطفاوي عبد الرحمان

شارع احمد فريشليزري زهرة
شارع مروان علي مفتاحقصار اسماعيل

-مفتاح  – 05شارع نفراجي بلقاسم رقم خليفي فريد

شارع نفراجي بلقاسم مفتاحبني وليد

-مفتاح – شارع الكفيف أحمد عزيزتركية عبد ال

 نهج فنيش أحمد مفتاح13رقم عباس محمد

شارع سيدهم سليمانش تضامن كاهية

 مفتاح04حي بورقوق رقم جربوعة عادل

شارع فينش احمد مفتاحعبد الغفور تركيةمغازة

شارع سيدهم سليمانسالمة اسماعيل

شارع قصار علي مفتاحلمتاني ابراهيم

02شارع كوريفة رابح محل بوزيان أحمد

شارع نفراجي بلقاسم مفتاحاية بلعباسي اسماعيل

19 ع 37 مسكن رقم 500حي شريف عمر

طريق مزوان عليبوتولة محمد

04شارع نفراجي بلقاسم محل كليل عادل

شارع كوريفة رابح مفتاحبروان محمد

طريق الكاليتوس مفتاحاوشريف امحمد

 بمحاذات السوق الجواري59 الطريق الوالئي رقم 02المحل رقم سلمى زين الدين

شارع فينش احمد مفتاحقلفاط خالد

 مفتاح29شارع فينش احمد الطريق الوطنيبكير عبد القادر

حي الترايكية مفتاح البليدةسليماني توفيق

حي عيادي مفتاحسالمي نور الدين

شارع رسولي محمد مفتاحطوماش محمد لمين

حي االخوة عيادي مفتاحزموري عبد الكريم

شارع فنيش احمدسعيداني عالل

شارع رسولي محمد مفتاحكرباب ارملة شنعان

شارع رسولي محمد مفتاحرباحي حميد

03م اجتماعي ع 176حي البرقوق مشروع محمد لكبير

حي موزان مفتاحمرابط رضا

حي البرقوق مفتاحدحمان مروان

 مسكن500حي بورابعة احمد

شارع فنيش احمد مفتاحعدنان نور الدين

شارع فنيش احمد مفتاحمرزوقي مرزاق

 مسكن500حي ذياب علي

 مسكن500حي مزاح فاروق

 مفتاح البليدة01 ديسمبررقم 11حي مرزوقي محمد

المخرج الغربي مفتاحدرعي سيد أحمد

شارع فنيش احمد مفتاحمادي عبد الرؤوف

 االخوة عيادي01زيطاري بالل

طريق المستشفى مفتاحدور كدال محمد بن يحيى

السوق البلدي الجديد رسولي محمد مفتاحشعبان احسن

شارع قصير علي مفتاحكورينة مولود

 شارع محجوبي احسن18بختيار محمد

شارع نفراجي بلقاسمابراهيم أمين

 مسكن500حي مزيان اسامة

شارع كوريفة رابح مفتاحبن صافي أحمد فوزي

حي النصر مفتاحعمروش اسماعيل

حي السواكريةوالم ابراهيم
حي السواكريةمنصور نبيل

حي السواكريةماتة مراد

العنوان
طبيعة 

النشاط 

صيدلية

تاريخ المداومة

المخابز

بقالة

مفتاح

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
واأليام التي تلي مناسبة عيد األضحى

البلدية



حي الصفصاف مفتاحعروش اسماعيل

شارع رسولي محمد مفتاحفيجدور توفيق

نهج رسولي محمد مفتاحزواوي فاتح

 مفتاح05حي البرقوق رقم بن صافي حسام

شارع منصوري بوعالمجلول كاهينة

04حي صاف صادق رقم تيغزة محمد

شارع باقي موسىشعبان رياض

 مفتاح03حي البرقوق طريق االربعاء محمد رقم مشري الياس

شارع مزوان علي مفتاححموش بالل

شارع كوريفة رابح مفتاحعبد الجليل لعيبو

شارع كفيف احمد مفتاحسعيدي محمد

نهج نفراجي بلقاسم مفتاحبلقاسمي محمد

شارع االخوة عياديجيدال عبد الغاني

شارع فنيش احمدرامي مراد

05حي البرقوق مسكن تساهمي عمارة شرقي رضا

شارع فنيش احمد مفتاحبومكيك محمد

شارع نفراجي بلقاسمبورباح عبد النور

 شارع فنيش احمد مفتاح53بن مبروك مختار

 شارع نفراجي بلقاسم مفتاح01رقم درعي محمد

شارع نفراجي بلقاسممحمد بن قويدر

طريق الكاليتوس مفتاحبوشكيورة عبد الجليل

شارع فنيش احمد مفتاحسعيداني طيب

03 رقم 05م اجتماعي ع 176حي البرقوق مشروع كمال العماري

حي البرقوق مفتاحووهي سفيان

نهج فنيش احمد مفتاحسنجاق شمس الدين

مفتاححموش

EURL BIDJIمفتاح

طريق االربعاء مفتاح البليدةالغول محمد

قصابة

مقهى

محطة خدمات

بقالة

اطعام سريع

مفتاح

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد


