
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                وزارة التجارة                                                 

       مديريـة الـتجارة لـوالية الـبليدة

مفتاح:  دائرة

مفتاح : بلديـة

اإلسم واللقب أو

 التسمية اإلجتماعية

شارع مجوبيبحبو مصطفى

شارع احمد فريشرحال مليكة

شارع مجوبيمصطفاوي عبد الرحمان

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 59 الطريق الوالئي رقم 02المحل رقم سلمى زين الدين

السوق 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

 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

العنوان
طبيعة 

النشاط 

صيدلية

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

البلدية
تاريخ المداومة

المخابز

بقالة

مفتاح



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

قصابة

مقهى

يومي عيد االضحى 

المبارك واأليام التي 

تلي مناسبة العيد

محطة خدمات

بقالة

اطعام سريع

مفتاح


