
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

صيدلية

 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 

األضحى المبارك لسنة 

2017

طبيعة 

النشاط 

مخبزة

بقالة

تاريخ المداومة العنوان البلدية



شارع يوسفي عبد القادر البليدةعبد المجيد بلقاسم

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

 خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

بقالة



 البليدة22 مسكن عمارة 100 حي 58سعيدي محمد

 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

 خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

خضر وفواكه

اطعام سريع

بقالة

مطاحن



 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

 خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

محطة 

خدمات

قصابة

مقاهي

خضر وفواكه



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

 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

بوعرفة

مداومة يومي 

عيد األضحى و 

األيام التي تليه

خضر وفواكه

مقاهي

قصابة

المخابز

مواد غذائية عامة


