
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

 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

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 )الطريق الرابط بين مركز زعبانة وبن بوالعيد بن قرميط رياض

(القادر 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

البلدية

صيدلية

 خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

طبيعة 

النشاط 

مخبزة

بقالة

تاريخ المداومة العنوان



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

 خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

بقالة



 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

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

البليدة 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

تعاونية نسرين على الجهة الشمالية للطريق الوالئي رقم مزوني عبد القادر

 شارع زرارقة موسى33بوغاللي رشيد البليدة208

 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

 LE GRANDE TOPمتجر ضخم

SHOP

 ماي سوق الفالح13

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

عبد النبي زوبدة زوجة 

بوقنداقجي

البليدة– شارع مكركب بن يوسف 

شركة االسهم نفطال رميني 

اكلي

زاوية مكركب بن يوسف وشارع الباي خالد البليدة

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

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

 اوالد يعيش360مدخل الشمالي الشرقي اول ماي اوجير محمد

السوق الغطاة المدخل الشمال الشرقي لحي أول مايكرموش إلياس

البلدية

صيدلية

خالل مناسبة عيد 
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تاريخ المداومة العنوان



 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

 10 الطابق األرضي 21 عمارة 1100/ مسكن888حي بولحراف أمين

أوالد 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

شارع زغواني المواجهة لمحطة الطاكسيحفيصة نورة

 حي الجديد اوالد يعيش35بن شاف رشيد
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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

خالل مناسبة عيد 

األضحى المبارك لسنة 

2017

مقاهي

اطعام سريع
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2017المبارك لسنة المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد األضحى 
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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

مقاهي

اطعام سريع

مغازة

تاريخ المداومة البلدية
طبيعة النشاط التجاري 

المعني
العنوان

المخابز

مواد غذائية عامة

خضر فواكه

قصابة

صيدلية

الصومعة

ويومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

 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

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

البلدية

المخابز

مقاهي

قصابة
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بوفاريك

العنوان
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

مغازة

العنوان

محطات )خدمات

(البنزين
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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

قصابة

خضر و فواكه

بوفاريك



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

خضر و فواكه

بوفاريك

مواد غذائية عامة



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

مواد غذائية عامة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

 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

مفتاح:  دائرة

مفتاح : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

شارع مجوبيبحبو مصطفى

شارع احمد فريشرحال مليكة

شارع مجوبيمصطفاوي عبد 

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 59 الطريق الوالئي رقم 02المحل رقم سلمى زين الدين

الجواري 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

البلدية
تاريخ المداومة

المخابز

بقالة

مفتاح

العنوان
طبيعة 

النشاط 

صيدلية

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد



حي السواكريةوالم ابراهيم

حي السواكريةمنصور نبيل

حي السواكريةماتة مراد

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

محطة خدمات

بقالة

اطعام سريع

مفتاح

قصابة

مقهى

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد



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 االضحى 

واأليام التي تلي مناسبة عيد االضحى المبارك

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
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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



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

تاريخ المداومة

حمام ملوان

البلدية

خالل مناسبة عيد 

االضحى المبارك 

2017لسنة 

العنوان
طبيعة النشاط 

التجاري المعني

مواد غذائية عامة

 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 المبارك

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة


