الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

ملحق القرار الوالئي رقم  3947المؤرخ في  18ديسمبر 2016
المتعلق بتنظيم مداومة التجار خالل مناسبة عيد االضحى المبارك لسنة 2017
واأليام التي تلي مناسبة عيد االضحى المبارك
دائرة  :األربعاء
بلديـة  :األربعاء
طبيعة
البلدية
النشاط
صيدلية

مخبزة

بقالة

اإلسم واللقب أو
التسمية اإلجتماعية
بوكرية مراد
اسامر سامية
نصال عبد الغني
لونيس مراد

شارع علي سماك
شارع جعدي محمد اسالم
نهج االمير عبد القادر
حي الفحص

مخبزة الزهرة
باشا بشير عمر
سيلمي حكيم
مخيبر سيد علي
لوسيف اسماعيل
عميش حورية
حميد رضا
بولعراس عبد الرزاق
احمد لوراري
قشوان محمد وليد
زيغة اسماعيل
مالك يوسفي
احمد شريف
وحشي وهاب
سلمي عبد الرحمان
حمزة جياللي
برجة حسان
تركاتي هشام
بكير لمين
عبد الرحمان الغربي
وادفل عياش
واطسو موسى
مفتاحي رشيد
الزربوطي مصطفى
وشان عبد الرحيم
بوزيان احمد
بن صغير علي
بلحاج فاتح
بن زيتة طارق
تتبيرت علي
عاصب كمال
درارني احمد
عثمان محمد
بوطلبة نور الدين
شنوفي كمال
زروقي الطاهر
بكير توفيق
العمراني مصطفى
منصور يوسف
بوعبد هللا زهيدة
سعداوي علي
ايوب رضا
موسى حسان
سالمة عبد الحميد
عبد الكريم حمودة
الكشبور سيد علي
عمروش عبد الوهاب

حي بغدادي بوقرة
حي االخوة صحراوي
حي بن دالي علي
حي بلعوادي بوقرة
شارع الجعدي محمد
 34العقيد بوقرة
 52شارع االمير خالد
شارع الشيخ المقراني 01
حي  05جويلية 1962
حي  05جويلية 1963
حي  05جويلية 1964
حي  05جويلية 1965
حي  05جويلية 1966
حي  05جويلية 1967
شارع الشيخ المقراني
شارع الشيخ المقراني
شارع شعالة عمر
شارع شعالة عمر
حي العصماني الهادي
حي  100مسكن ع  31رقم  28االربعاء
حي العصماني الهادي
حي  250م رقم 14
حي االخوة ملوكي االربعاء
حي الصالح علي
حي بن دالي علي
حي صحراوي
حي صحراوي
حي بلعوادي
حي بلعوادي
حي صحراوي
 02شارع العقيد سي لخضر االربعاء
شارع العقيد بوقرة
شارع العقيد بوقرة
شارع شعالة عمر
حي االخوة صحراوي
 02حي االخوة عليش
شارع العمراني عبد القادراالربعاء
حي الفحص رقم  01االربعاء
شارع االخوة بوعشيوم االربعاء
طريق تابالط االربعاء
شارع سي زروق االربعاء
طريق بوقرة
شارع شريف زهار
 84شارع كبير محمد االربعاء
شارع العقيد بوقرة
حي الفحص االربعاء
 29شارع شريف زهار

العنوان

تاريخ المداومة

خالل مناسبة
عيد االضحى
المبارك لسنة
2017

خضر و
فواكه
super
مغازة

قصابة

اطعام
سريع

مقهى

محطة
خدمات

محمد امين زروق
رميلي سفيان
زرقوق سيد علي
عمروش ابراهيم
رحالي محمد
اسامر علي
عزيزي باية
ولد حمي الدين عمر
عمروش سليم
eyri aifaport oscar
حمزة حميدة
تفغولت محمد اسالم
العياشي لخضر
بكير فؤاد
ابراهيم صغير
بومشرة سليم
صادق لرياس
بكير مخلوف
كريم رمضان
كشاد محفوظ
زوادين وليد
محمد رحالي
سعداوي علي
غربالي الطيب
عثمان شريف
شعبان دحمان
كركار رابح
غربي عبد الرحمان
يوسف سعيد
شايب محمد
بن دومية الطاهر
تواني صالح
مولود رحالي
رامي الشريفة
كريي محمد
زوادين حميد
بيبي عمر
محي الدين جياللي

ساحة الجمهورية
ط ر 29
شارع الدكتور شريف زهار
شارع االخوة عليش ع ب 22
حي  73مسكن عمارة ب رقم  02االربعاء
الجهة الشمالية الشرقية
حي  05جويلية 1966
حي بلعوادي بوقرة
حي  100مسكن ع ب 02
حي المازونية االربعاء
حي بن دالي علي
شارع جعدي محمد اسالم
حي الفحص  150مسكن
شارع درارني علي االربعاء
شارع عصماني الهادي
حي بلعوادي
حي  05جويلية 1966
شارع شعالة عمر
حي  05جويلية 1966
حي  05جويلية 1966
شارع االخوة صحراوي
شارع سواق ع 32
شارع سي زروق االربعاء
حي صحراوي
شارع بوقرة
 02شارع شعالة عمر
 51شارع االخوة صحراوي
حي  100مسكن ع  17االربعاء
حي  150مسكن
شارع شعالة عمر
حي بلعوادي
حي  05جويلية 1966
حي  520مسكن
شارع شعالة عمر
 15شارع شعالة عمر
شارع اإلخوة صحراوي  -األربعاء
شارع االمير خالد
طريق تابالط االربعاء

