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                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

بوعينان:  دائرة

بوعينان : بلديـة

اإلسم واللقب أوطبيعة 

تاريخ المداومةالعنوان التسمية اإلجتماعية

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

محطة 

خدمات

بوعينان"زهرة"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 االضحى 

واأليام التي تلي مناسبة عيد االضحى المبارك

البلدية

بوعينان

صيدلية

يومي عيد 

االضحى 

المبارك واأليام 

التي تلي مناسبة 

العيد

المخابز

بقالة

مقاهي

اطعام سريع

خضر و 

فواكه

قصابة
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       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
 106د مجموعة ملكية / مسكن إجتماعي تساهمي ع170مشروع 

الشبلي–  الطابق اإلرضي 17قسم 

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


