
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

 بوفاريك03 مسكن اجتماعي تساهمي عمارة أ محل 40مشروع الحبيب كورينة

 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

بوفاريك

مغازة

العنوان

محطات )خدمات

(البنزين

يومي عيد االضحى المبارك 

واأليام التي تلي مناسبة العيد

صيدلية

المخابز

مقاهي

قصابة

اطعام سريع

 2016 ديسمبر 18 المؤرخ في 3947ملحق القرار الوالئي رقم 

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

تاريخ المداومة
طبيعة النشاط 

التجاري المعني
البلدية



زاوية شارع بوقرة و شارع االخوة رطال بوفاريكقصوري عبد الكريم

33شارع مناد محمد حسان تيفوري

 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

بوفاريك
يومي عيد االضحى المبارك 

واأليام التي تلي مناسبة العيد

قصابة

خضر و فواكه



سوق الجملة بوفاريكمعزوز خثير

146بلخالفة محمد

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

بوفاريك
يومي عيد االضحى المبارك 

واأليام التي تلي مناسبة العيد

مواد غذائية عامة

خضر و فواكه



شارع سيدي موسى بوفاريكشقاط حسين

 شارع عديم اللقب عبد الرحمن02شريفي الحسين

 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

  

بوفاريك
يومي عيد االضحى المبارك 

واأليام التي تلي مناسبة العيد

مواد غذائية عامة



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

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

مقاهي

اطعام سريع

مغازة

تاريخ المداومة البلدية
طبيعة النشاط التجاري 

المعني
العنوان

المخابز

مواد غذائية عامة

خضر فواكه

قصابة

صيدلية

الصومعة



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

األضحى عيد يومي مداومةقرواو

صيدلية

قصابة

إطعام سريع

مقهى

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

تاريخ المداومة العنوان طبيعة النشاط 

التجاري المعني

البلدية


